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ÖZ 

“Dedegöl Dağı (Batı Toroslar) Buzul Jeomorfolojisi Etüdü”  Zeynel ÇILĞIN 

Bu çalışmada, Türkiye’nin güneybatısında, Batı Toroslar dağ kuşağında yer alan 

Dedegöl Dağı (2992 m)’nda, Kuvaterner’in soğuk dönemlerinde meydana gelen 

buzullaşmalara bağlı olarak oluşan buzul jeomorfolojisine ait özelliklerin; arazi 

çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri, morfometrik analizler, fiziksel temelli 

modellemeler ve OSL tarihlendirme yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bunun için, çalışma alanının jeomorfolojik özelliklerini etkileyen jeolojik, klimatik, 

morfojenetik faktörler tek tek ele alınmış, bunların buzul jeomorfolojisine etkileri ve 

yönlendirmeleri belirlenmiştir. Daha sonra, çalışma alanında buzul jeomorfolojisi 

detaylı olarak incelenmiş, glasiyal ve periglasiyal yer şekilleri belirlenerek 

haritalandırılmıştır. Belirlenen şekillerden buzul vadisi, sirk ve bazı moren 

depolarının morfometrik özellikleri, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak ayrıca 

incelenmiştir. Bunlarla birlikte, çalışma alanında buzul kronolojisi, buzul 

rekonstrüksiyonu ve paleoiklim çalışmaları yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışmayla, Dedegöl Dağı’nda yaygın buzullaşma izlerinin varlığı tespit 

edilmiştir. Dedegöl Dağı’nda, topografyanın sınırladığı dağ buzullaşmaları meydana 

gelmiş olup, buzullaşmalara ait morfolojik deliller; buzul vadileri, sirkler, aretler, 

piramidal zirveler, törpülenmiş yüzeyler, hörgüç kayalar, buzul çizikleri ve cilaları, 

değişik türde moren depoları ve sandur oluşumu olarak günümüze ulaşmışlardır. 

Buzullaşmalar ve bunlara bağlı olarak oluşan şekiller, sahadaki tektonik, karstik ve 

periglasiyal etken ve süreçlerden etkilenmiş, bazı alanlarda topografya kompleks bir 

özellik kazanmıştır. Çalışma alanında, buzul rekonstrüksiyonundan elde edilen 

veriler çerçevesinde, daimi kar sınırının 2230 m olduğu, buzulların 21,2 km² alan 

kapladıkları, buzul dillerinin 1500 m yükseltisine kadar indikleri ve 7 km’yi geçen 

uzunluğa ulaştıkları belirlenmiştir. Moren depolarının OSL yöntemiyle yapılan 

tarihlendirilmesinde; Würm 1, Würm 2 ve Holosen’deki Demir Çağı’nın soğuk 

dönemlerine ait yaşlar elde edilmiş olup, sahada birden fazla buzullaşmanın 

kanıtlarına ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

“The Study of Glacial Geomorphology of Dedegöl Mountain (Western Taurus)” 

Zeynel ÇILĞIN 

In this study, it has been aimed to specify glacial geomorphology of Dedegöl 

Mountain (2992 m) by means of conducting field work and using GIS, morphometric 

analysis, physically-based glacier modeling and OSL dating methods. This area is 

situated western Taurus mountain range, southeastern Turkey and was glaciated with 

glacial landforms occurring during cold period of Quaternary. 

To achieve this aim, it has been examined geologic, climatic and morphogenetic 

factors that affect geomorphologic features of the study area and determined their 

effects and guidance to glacial geomorphology of the study area. Then, glacial 

geomorphology of the Dedegöl Mountain has been examined in detail and glacial 

and periglacial landforms have been identified and mapped. The morphometric 

features of the identified landforms such as glacial valleys, cirques and certain 

moraine deposits were also studied using GIS. In addition, glacial chronology, 

glacial reconstruction and paleoclimate studies were carried out. 

This study revealed extensive glaciation evidence of the Dedegöl Mountain. In the 

study area, topographically controlled mountain glaciation occurred, leaving behind 

glacial landforms such as glacial valleys, cirques, arêtes, horns, ice-moulded 

bedrocks, roches moutonnees, glacial striea, different kind of moraine deposits and 

an outwash plain. Glaciations and their relevant landforms have been affected by 

karst, tectonic and periglacial processes and the landscape transformed to create 

complex and intricate landforms. Within the framework of the data collected from 

glacial reconstruction have revealed that the ELA was 2230 m, the glaciers covered 

an area of 21 km², glacier lobs descended down the altitude of 1500 m and their 

lengths exceeded 7 km. Moraine deposits were processed with OSL dating method to 

obtain timing of glaciation and the results indicated evidence of at least three glacier 

advances corresponding to Würm 1, Würm 2 and the cold period of Iron Age in 

Holocene.  
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ÖNSÖZ 

“Dedegöl Dağı (Batı Toroslar) Buzul Jeomorfolojisi Etüdü” başlıklı bu çalışmada, 

Türkiye’nin güneybatısında, Batı Toroslar dağ kuşağında yer alan Dedegöl Dağı 

(2992 m)’nda, Kuvaterner’in soğuk dönemlerinde meydana gelen buzullaşmalara 

bağlı olarak oluşan buzul jeomorfolojisine ait özelliklerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Buzul jeomorfolojisinin belirlenmesinde; arazi çalışmaları yapılmış, 

coğrafi bilgi sistemleri, morfometrik analizler, OSL tarihlendirme yöntemi, fiziksel 

temelli modellemeler çalışmada kullanılmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda 

Dedegöl Dağı’nın buzul jeomorfolojisi detaylı olarak incelenmiş, glasiyal ve 

periglasiyal yer şekilleri belirlenerek haritalandırılmıştır. 

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümde; çalışma alanının yeri ve 

sınırları; çalışmanın amaç ve kapsamı; kullanılan materyal ve yöntem; önceki 

çalışmalar ile Türkiye’de güncel ve Kuvaterner buzullaşmaları ele alınmıştır. İkinci 

bölümde, alanının jeomorfolojik özelliklerini etkileyen jeolojik, klimatik, 

morfojenetik faktörler ele alınmış, bunların buzul jeomorfolojisine etkileri ve 

yönlendirmeleri belirlenmiştir. Üçüncü bölümde buzul jeomorfolojisi kavramları ve 

haritalama metodolojisi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde buzul jeomorfolojisi, 

kronoloji, rekonstrüksiyon ve paleoiklim özellikleri incelenmiştir. Beşinci ve son 

bölümde ise sonuçlar ortaya konmuştur. 

Dedegöl Dağı’nda yapılan arazi çalışmalarında, yüksek kesimlerde, eğim 

değerlerinin fazla olduğu yamaçlara ulaşmakta güçlükler çekilmiştir. Yer yer dik 

duvar şeklinde olan fay diklikleri arazi çalışmalarını sınırlamıştır. Yine alanın dağlık 

arazi olması ve iklim koşulları nedeniyle arazi çalışmaları yılın 3-4 ayı içinde 

gerçekleştirilebilmiştir. Çalışmada karşılaşılan başka bir güçlük ise OSL 

tarihlendirme çalışmalarında kaynak yetersizliği olmuştur. Bu durum ise 

tarihlendirme için alınan örnek sayısını sınırlamıştır. 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde başından sonuna kadar beni destekleyen ve 

yönlendiren değerli danışman hocam Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU’na teşekkürü bir 

borç bilirim. Ayrıca, bilimsel olarak desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Barış 
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GİRİŞ 

Çalışma Alanının Yeri ve Sınırları 

Çalışma alanı, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde, Beyşehir Gölü’nün batısında, 

büyük bölümü Isparta il sınırları içinde, küçük bir bölümü ise Konya il sınırları 

içinde yer almaktadır. Çalışma alanı dağlık bir kütle olup, Batı Toros orojen 

kuşağında bulunmaktadır. Dedegöl Dağı, pek çok araştırıcı tarafından kütle ya da 

masif olarak tanımlanmıştır (Dumont ve Monod, 1976; Şenel, 1997). Bu durum 

dağın jeolojik olarak kalın karbonat istifinden, jeomorfolojik olarak da doğu, kuzey 

ve batı kesimlerinde bulunan faylarla sınırlanmış olması ve eğim değerlerinin kısa 

mesafede ani artışlar göstererek, çevresindeki morfolojik unsurlardan ayrılmış 

olmasıyla ilgilidir. Dağın en yüksek noktası Dedegül Tepe (2992 m) zirvesidir. Diğer 

yüksek tepeler,  Kartal Tepe ( 2983 m), Karçukur Tepe (2932 m), Deliktaş Tepe 

(2744 m), Gökovataşı Tepe (2689 m), Kar Çukuru Tepe (2571 m)’dir. Çalışma alanı, 

WGS_1984_UTM_Zone_36N koordinat sisteminde,  340491,60 - 356571,60 X 

koordinatlarıyla, 4175734 - 4159574 Y koordinatları arasında yer almakta olup,  

166,93 km² alana sahiptir (Şekil 1). 

Çalışma alanının sınırları belirlenirken, dağlık kütlede meydana gelen 

buzullaşmaların oluşturduğu yer şekillerinin alt sınırı ve buzullaşma yönleri dikkate 

alınmıştır. Bu yönlerden de buzulların etkilerinin ulaşabileceği en alçak seviyeler göz 

önüne alınarak bir sınır oluşturulmuştur. Buzullaşmaların en çok geliştiği kuzey ve 

doğu yönlerinde, çalışma alanının sınırı, kütleyi sınırlayan en alçak seviyeden geçen 

derelerin tabanlarından geçirilmiştir. Bu seviyeler, çalışma alanının doğusunda 1200 

m, kuzeyinde 1300 m’den başlamaktadır. Çalışma sahasının batı sınırını dağlık 

kütlenin bu sektörde gelişim gösteren Kar Çukuru sirklerinin etkilerinin olabileceği 

en alçak seviye dikkate alınmıştır ki bu da 1250 metre seviyelerinden geçmektedir. 

Çalışma alanının güney sınırını kütlenin son derece daraldığı ve alçaldığı İncebel adı 

verilen kesimden geçirilmiştir. Bu kesimin en yüksek yerleri 1850-1900 metre 

seviyesinde bulunmaktadır. Bu sınır oluşturulmasında bakı faktörünün etkisi ve 

buzullaşma izlerinin görülmemesi etkili olmuştur. 
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Şekil 1: Çalışma alanının lokasyonu. 

 

Amaç ve Kapsam 

Bu çalışmanın en başta gelen amaçlarında biri, Batı Toros dağ kuşağı içinde 

bulunan Dedegöl Dağı’nda, buzul etkeninin kontrolünde oluşan aşınım ve birikim 

şekillerini tespit etmek, yayılış alanlarını, morfolojik ve morfometrik özelliklerini 

ortaya koymaktır. Bununla birlikte, buzul jeomorfolojisini etkileyen ve yönlendiren 
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faktörleri incelemek, mutlak tarihlendirme yapmak, elde edilen tarihlerin, Türkiye ve 

Dünya’daki buzullaşma dönemleriyle karşılaştırmak, birden fazla buzullaşma olup 

olmadığını belirlemek, eski buzulların dinamiklerini ortaya koymak ve 

rekonstrüksiyonlarını yapmak, son buzul çağındaki daimi kar sınırı yükseltisini 

belirlemek ve çalışma alanının paleoiklim özelliklerini ortaya koymak 

hedeflenmiştir. Çalışma alanında, güncel periglasiyal etkinliğin sınırları ve 

periglasiyal süreçlerle oluşan şekillerin incelenmesi de amaçlanmıştır. 

Kuvaterner’de, buzulların etkili olduğu glasiyal dönemler ile flüvyal ve karstik 

süreçlerin etkili olduğu interglasiyal dönemlerde, morfojenetik etken ve süreçler 

değişmiş, buna bağlı olarak polijenik topografya şekilleri oluşmuştur. Bu kapsamda, 

morfojenetik etken ve süreçlerdeki değişimin buzul şekillerine etkisini ortaya 

koymak da çalışmanın amaçlarından birisidir. 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada kullanılan materyal üç grup altında toplanabilir. Birinci grupta analog 

ve sayısal veriler, ikinci grupta metinsel veriler ve üçüncü grupta ise yazılım-teçhizat 

materyali bulunmaktadır (Şekil 2). 

Birinci grupta bulunan analog ve sayısal veriler içinde, çalışma alanını içine alan dört 

adet 1/25000 ölçekli topografya haritası, MTA Genel Müdürlüğünden 1/100000 

ölçekli jeoloji haritası ve Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden 

1/15000 ölçekli renkli (kızılötesi) hava fotoğrafları yer almaktadır.  

İkinci grubu oluşturan metinsel verilerden iklim verileri, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünden; deprem verileri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 

Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi internet sitesinden 

temin edilmiştir. OSL tarihlendirmesi Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

Bölümünde Lüminesans Tarihlendirme Araştırma Laboratuvarı ile Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi laboratuvarında 

yaptırılmıştır. 



   

4 

 

Üçüncü grupta yer alan veriler olan yazılım-teçhizat içinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri 

yazılımlarından Arc GIS 9.3 ve ArcView 3.2 kullanılmıştır. Buzul dinamikleri ve 

rekonstrüksiyonu için Locke (2005) tarafından geliştirilen GlacPro uygulaması 

değiştirilerek kullanılmıştır. Çalışma yapılırken kullanılan Garmin marka GPS, 

jeolog çekici, fotoğraf makinesi, OSL tarihlendirmesi için kullanılan numune 

boruları teçhizatlar içinde yer almaktadır.  

 

 

 

 

  

       

    

 

 

 

 

Bu çalışmada izlenen yöntem; a) büro çalışmaları, b) arazi çalışmaları olmak üzere 

iki bölümden oluşmaktadır.  

Büro çalışmaları kapsamında, verilerin hazırlanması ve girişi; verilerin analiz 

edilmesi ve değerlendirilmesi; son olarak da buzul jeomorfolojisinin ortaya konması 

ve sonuca ulaşılması şeklinde bir yol izlenmiştir.  

Arazi çalışmaları kapsamında ise çalışma alanında 2009, 2010 ve 2011 yıllarında tez 

sahasında arazi çalışmaları yapılmıştır. Arazi çalışması yapılırken, 1/25000 ölçekli 

topografya haritaları ile bunlardan üretilen sayısal yükselti modeli (DEM), eğim 

Analog ve Sayısal 

Veriler 
Metinsel Veriler Yazılım ve Teçhizat 

1/25000  

Topografya Haritaları 

1/100000  

Jeoloji Haritası 

MATERYAL 

1/15000  

Hava Fotoğrafları 

   Meteorolojik Veriler 

Tarihlendirme Verileri 

   Deprem Verileri 

ArcGIS 9.3 

ArcView 3.2 

GPS 

Fotoğraf Makinesi 

OSL Numune 

Boruları 

Şekil 2: Çalışmada Kullanılan Materyaller. 
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haritası, bakı haritası ve 1/100000 ölçekli jeoloji haritası kullanılmıştır. Buzul 

jeomorfolojisi ile ilgili şekiller topografya haritalarına geçirilmiştir. Hazırlanan 

haritaların arazide kontrolleri yapılarak doğrulama ve eksikliklerin görülmesi 

gerçekleştirilmiştir. Arazi incelemeleri sırasında çok sayıda fotoğraf çekilmiş olup, 

bu fotolar konu açıklamalarında kullanılmıştır. Çalışma alanında yapılan arazi 

çalışmalarında OSL tarihlendirmesi için örnekler alınmıştır.  Ayrıca çalışma alanının 

Sayacak Dere kesiminde morenler üzerinde jeofizik çalışmasını içeren bir arazi 

çalışması da yapılmıştır. 

Verilerin hazırlanması ve CBS’de topografik ve jeolojik veri tabanı oluşturmak için, 

öncelikle çalışma alanını içine alan 1/25000  Isparta M26-c1, M26-c4, M26-d2, 

M26-d3 topografya paftaları ile MTA Genel Müdürlüğünden temin edilen 1/100000 

ölçekli Isparta J12 jeoloji paftası ArcView 3.2 programı kullanılarak 

sayısallaştırılmıştır. Bu altlık haritalar sayısallaştırılırken World Geodetic System 

(WGS) 1984, Universal Transverse Mercator (UTM) projeksiyonu, Zone 36 North 

koordinat sistemi kullanılarak koordinat dönüşümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

kullanılan metinsel verilerin girişi ilgili oldukları bölümlere yapılmıştır.  

Verilerin girişi ve arazi çalışmaları bitirildikten sonra, verilerin analiz edilmesi ve 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme yapılırken, sahada buzullaşmaların 

oluşum ve gelişiminde etkili olabilecek faktörler ele alınmıştır. Bu kapsamda alanın 

genel fiziki özellikleri ele alınmıştır. Bu anlamda jeolojik, morfometrik, klimatik ve 

morfojenetik faktörler irdelenmiştir. Çalışma alanında Pleyistosen buzullaşmaları 

sonucu meydana gelen yer şekilleri tanımlanmış, yayılış ve dağılışları belirlenmiştir. 

Bu çalışmalar ile elde edilen sonuçlar ise metinler, haritalar, grafikler, diyagramlar, 

tablolar ve fotoğraflarla ortaya konmuştur. 

Önceki Çalışmalar 

Çalışma alanında jeomorfoloji konulu çalışmalar oldukça azdır. Bunun yanı sıra 

çalışma alanını da içinde yer aldığı jeoloji konulu çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

çalışmalara aşağıda kısaca değinilmiştir.  
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Özgül (1976), “Torosların Bazı Temel Jeoloji Özellikleri” adlı çalışmasında, 

Torosların Kambrien-Tersiyer aralığında çökelmiş kaya birimlerini kapsadığını ve bu 

kuşakta birinden farklı havza koşullarını yansıtan “birlikler” yer aldığını belirtmiştir. 

Bu birliklerden biri olan Geyik Dağı Birliğinin (Dedegöl dağ kütlesinin de içinde yer 

aldığı) Kambriyen-Tersiyer aralığında oluşmuş kaya birimlerini (şelf türü karbonat 

ve kırıntılı kayaları) kapsadığını ve metamorfizma göstermediğini ifade etmiştir. 

Dumont ve Monod (1976), “Dipoyraz Dağ Masifinin Triyasik Karbonatlı Serisi (Batı 

Toroslar, Türkiye)” adlı çalışmasında, Dipoyraz (Dedegöl) Dağının 2800-3000 m 

arasında on kadar tepeyi kapsayan Batı Toroslar’ın en yüksek masifini oluşturduğunu 

ifade ederek, bu masifin güneyde Beyşehir Toroslarının otokton karbonatlı serisi ile 

daha kuzeyde yer alan Anamas Dağının kalker masifi arasında köprü vazifesi 

gördüğünü belirtirler. Yazarlar, Dipoyraz Dağı yapı bakımından olduğu kadar 

(kendine has tabanı ile) stratigrafik ve sedimantolojik bakımdan (Triyasik 

karbonatların özel gelişimleriyle) diğerlerinden farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Koçyiğit (1981), Toros Karbonat Platformunun Mesozoik-Alt Tersiyer istiflerinden 

birinin Isparta büklümü kuzeyinde yüzeylendiğini, bu istifin Üst Trias-Üst Lütesien 

aralığında süreklilik gösterdiğini ifade eder. Maestrihtien’e kadar duraylı, sığ denizel 

bir havza olan platform, ilkin Maestrihtien’de, düşey devinimlerle bu özelliğini 

kaybetmeye başlar. Daha sonra egemen olan çekme gerilimi ve araya giren iki kısa 

süreli sıkışma gerilimi ile platformun parçalanmasının günümüze kadar devam 

ettiğini belirtir.  

Delannoy ve Maire (1983), Dedegöl Dağında glasiyal ve karst fenomenleri üzerine 

yaptıkları çalışmada, Dedegöl Dağının doğuya bakan kesimlerinde birkaç küçük 

buzulun olabileceğini belirtmişlerdir. 

Koçyiğit (1984), Çalışma alanının da içinde yer aldığı çalışmasında Güneybatı 

Türkiye ve yakın dolayında tektonik gelişimin, Eski tektonik dönem, Geçiş dönemi 

ve Yeni tektonik dönem olmak üzere üç döneme ayrıldığını ifade etmiştir. Yeni 

tektonik dönemin genel olarak Geç Miosen- Erken Pliosen sırasında başladığını ve 

çekme tektoniği denetiminde gelişen karasal tortullaşma, onunla yaşıt kıta içi 
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volkanizma ve blok faylanma ile belirginlik kazandığını belirtmiştir. Koçyiğit’e göre 

Yeni tektonik dönemi temsil eden jeolojik olay ve yapılar güneydeki Ege Hendeğine 

bağlı olarak gelişen çekme tektoniğinin bir sonucudur. Bölge, verev atımlı normal 

faylarla sınırlı çok sayıda ve değişik boyutta bloğa bölünmüş olup, bunların 

depremselliği yüksektir.  

Şenel vd. (1996), “Isparta Büklümü Doğusunda, Otokton ve Allokton Birimlerin 

Stratigrafi (Batı Toroslar)” adlı çalışmasında; Isparta bükümünün doğusunda 

Beydağları-Karacahisar otoktonu (Dedegöl Dağ kütlesinin içinde olduğu birim), 

Anamas-Akseki otoktonu ve Antalya naplarının yer aldığını belirtmiştir. Beydağları-

Karacahisar otoktonu; Prekambrien, Kambrien, Karbonifer, ve onları Orta Trias 

transgresyonu ile üstleyen Orta Trias- Danien çökelleri ile temsil edildiğini ifade 

etmiştir. 

Çiner (2003a), Batı Toroslar genelinde Son Buzul Çağı daimi kar sınırının 2200 m 

civarında olduğunu, Dedegöl Dağında ise bu sınırın 2350-2400 m civarında 

olduğunu, güncel daimi kar sınırının 3300-3500 m seviyesinden geçtiğini ifade 

etmiştir. Dedegöl Dağında sirk tipi buzullaşma olduğunu belirterek, cephe 

morenlerinin varlığından bahsetmiştir. 

Yağmurlu ve Şentürk (2005), Batı Anadolu’da kuzey-güney yönlü genişlemeye bağlı 

olarak doğu-batı uzanımlı grabenleri açılması, GB Anadolu’da Isparta Açısı batı 

kanadının, saat hareketinin tersi yönünde, Geç Miosen-Erken Pliosen’den bu yana 

35-40 derecelik rotasyon yapmasına neden olduğunu; diğer taraftan Anadolu 

Levhasının KAF ve DAF’ın aktivitesine bağlı olarak güneybatı yönündeki hareketi, 

Isparta Açısının doğu kanadının Geç Miosen’den bu yana en az 45 derecelik bir 

rotasyon geçirmesine neden olduğunu ifade etmişlerdir. Isparta Açısını oluşturan 

doğu ve batı kanatların birbirlerine ters yöndeki rotasyonları, Aksu, Anamas ve 

Akdağ bindirmeleri ile günümüzde halen aktif olan çok katlı bindirme ve ters 

fayların ve bunları verev kesen doğrultu atımlı fayların oluşmasına neden olduğunu 

belirtmişlerdir. 
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Zahno vd. (2006), “Surface exposure dating of Quaternary palaeoglacial records 

from Anatolia” adlı çalışmalarında, Dedegöl Dağ’ının Muslu Vadisinde eski 

buzullaşmaların tanımlandığını, Kaçkar Dağları ve Dedegöl Dağından kozmojenik 

yaşlandırma için alınan blok örneklerinin sonuçlarına göre bu dağlarda Son Buzul 

Maksimumu (SBM)  buzul ilerlemesinin yaklaşık 26 bin yıl öncesine denk geldiğini, 

Dedegöl Dağındaki Muslu Vadisinde son buzul ilerlemesinin ise yaklaşık 14 bin yıl 

öncesinde 1550 metre seviyelerine kadar ulaştığını belirtilmişlerdir. 

Zahno vd. (2009a), Dedegöl Dağı’nın Muslu Vadisinde Geç Pleyistosen 

buzullaşmalarının kozmojenik yaşlandırmaları kapsamında yaptıkları çalışmada, 

doğu yönünde uzanan Muslu Vadisinin yaklaşık 1400 m seviyelerine kadar inen 50-

100 m yüksekliğindeki yan morenlerinin ve buzullar tarafından aşındırılan ana 

kayanın tarihlendirilmesinin yapıldığı ifade edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

buzul ilerlemelerinin, Son Buzul Maksimumundan önce (>24.3±1.8 bin yıl önce 

(byö)) başladığı, sonrasında 19.8±1.6 byö, 17.7±1.4 byö ve 13.9±2.3 byö olmak 

üzere buzul ilerlemelerinin gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Altuncu (2009), Çalışma alanının da içinde bulunduğu Isparta Büklümü ve 

Güneybatı Anadolu bölgesinin tarihsel ve aletsel dönem depremleri incelenmiş, 

yörenin depremselliğinin aktif olduğunu, tahrip edici depremlerin 1900 yılı öncesi 

çok sık görüldüğü, son yüz yılda yıkıcı depremler açısından bölgenin sismik sakinlik 

içinde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca çalışmasında, Isparta büklümü ve çevresinde 

güncel tektoniği etkileyen genç fay sistemlerinin Eğirdir-Kovada Grabeni, Antalya 

Fay Zonu, Aksu Bindirmesi, Akşehir-Simav Fayı, Fethiye-Burdur Fay Zonu ve 

Helen-Kıbrıs Yayı olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye’de Güncel Buzullaşmalar 

Türkiye coğrafi konumu itibari ile kuvvetli iklimsel ve topografik farklılıklara 

sahiptir. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yükseltisi güncel daimi kar 

sınırının üzerine çıkan birçok dağ bulunmaktadır. Türkiye'nin güncel buzulları ve 

Kuvaterner buzullaşmaları sonucu meydana gelmiş yer şekillerinin bulunduğu 

bölgeler başlıca 3 guruba ayrılır: 1. Toros Dağları (Batı, Orta ve Güneydoğu 
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Torosları), 2. Doğu Karadeniz Dağları, 3. yüksek volkanik dağlar ile Anadolu'nun 

diğer bağımsız dağları (Kurter ve Sungur, 1980; Kurter, 1991; Çiner, 2003a; 

Sarıkaya, 2011; Sarıkaya vd., 2011; Turoğlu,  2011) (Şekil 3). 

Toros Dağları 

Toros Dağları, özellikle Güneydoğu Toroslar Türkiye’deki güncel buzulların üçte 

ikilik kısmını bulundurmaktadır. Orta Toroslar'da ise birkaç küçük buzulun varlığı 

bilinmektedir. Batı Toroslar ise yüksek daimi kar sınırı ve bu daimi kar sınırının 

üzerine çıkabilen çok az sayıdaki zirvenin varlığından dolayı güncel buzul 

bulunmamaktadır (Kurter, 1991; Çiner, 2003a).  Güneydoğu Toroslar, Türkiye'de 

buzullaşmanın en etkili olduğu dağlık alan olup, yirmiden fazla irili ufaklı buzulun 

varlığı tespit edilmiştir (Erinç, 1952; Çiner, 2003a). Özellikle Cilo Dağı'ndaki Reşko 

Tepe (4168 m) üzerindeki Uludoruk (İzbırak) buzulu, 4 km uzunluğu ve 8 km²’lik 

alanı ile Türkiye'nin en büyük vadi buzuludur. Cilo Dağı'nın diğer önemli 

buzullarından biri de uzunluğu 3 km'yi geçen Suppa Durek (Erinç) buzulu ile 

geçmişte tek bir buzul olduğu düşünülen ancak bugün üç koldan oluşan Mia Hvara 

(Avaspi) buzuludur (Şekil 3) ( (Erinç, 1952; Kurter, 1991; Çiner, 2003 a; Turoğlu, 

2011). 

Güneydoğu Toroslar’da daha küçük boyutlu buzullar Sat Dağı (3794 m) vadilerinde 

yer almaktadır. Bunlardan Geverok buzulunun uzunluğu 1 km'yi bulmaktadır. Van 

Gölü'nün güneyindeki Kavuşşahap Dağları üzerindeki Hasanbeşir Tepe (3503 m)’ de 

3300 m yükseklikte 300 m uzunluğunda ve 200 m genişliğinde olan küçük bir buzul 

bulundurmaktadır (Şekil 3) ( Kurter, 1991; Çiner, 2003a; Sarıkaya, 2011; Sarıkaya 

vd., 2011; Turoğlu, 2011).  

Orta Torosların birkaç yüksek zirvesi de ufak da olsa birkaç buzul bulundurmaktadır. 

Aladağlar’ın en yüksek zirveleri olan Demirkazık (3756 m) ve Kaldı (3726 m) 

zirvelerinin kuzey yamaçlarında Demirkazık ve Kaldı Buzulları yer almaktadır 

(Kurter, 1991; Turoğlu, 2011. Kurter (1991), Bolkar Dağlarının Medetsiz Zirvesi 

(3524 m) yakınlarında 3350 m'den 3000 m'ye kadar inen sirk buzulunun varlığını 

uydu görüntülerinden tespit etmiştir. 
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Şekil 3: Türkiye'nin güncel buzulları ve buzullarla ilgili yer şekillerinin bulunduğu 

alanlar (Çiner, 2003a). 

 

Doğu Karadeniz Dağları 

Doğu Karadeniz Dağları'nın en yüksek zirvesi Kaçkar Dağı (3932 m) üzerinde olup, 

yamaçlarında 6 adet buzul bulundurmaktadır. Bunlardan en büyüğü 2850 m'ye kadar 

inmekte olup, Erinç (1949) tarafından Kaçkar I buzulu olarak adlandırılmıştır. 

Bölgede bulunan diğer buzullardan Kaçkar II buzulu 3000 m'ye ve Kaçkar III buzulu 

da 2940 m'ye ulaşmaktadır (Erinç, 1949). Kaçkar Dağı'nda çok daha küçük boyutlu 

üç adet sirk buzulu  (Krenek I, Krenek II ve Dübe buzulları)  bulunmaktadır (Krenek, 

1932). Kaçkar Dağı ve civarı içerdiği 4 adet tekne buzul vadisi, çeşitli tipteki 

morenleri ve yüzeyleri 750 m’'yi bulan buzul gölleri ile tipik bir buzul morfolojisi 

sunmaktadırlar (Şekil 3) (Doğu vd., 1993; Çiner,  2003a; Turoğlu, 2011).  
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Bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Verçenik Dağı’nın (3709 m) kuzey yamacında 

üç adet buzul belirlenmiştir (Şekil 3) (Erinç, 1949; Çiner, 2003a; Turoğlu, 2011). 

Doğu Karadeniz Dağlarının daha doğuda yer alan Bulut-Altıparmak Dağları birkaç 

küçük buzul bulundururlar. Bunlardan en büyüğü olan Kırmızıgedik buzulu 500 m 

uzunluğunda olup, Lazgediği zirvesinin (3353 m) doğusundaki bir sirk içine 

yerleşmiştir. Bir diğeri ise Kindevul zirvesinin (3562 m) doğusundaki bir sirkte 

bulunan ve uzunluğu ancak 150 m'yi bulan Avucur buzuludur (Şekil 3) (Doğu vd., 

1997; Çiner, 2003a; Turoğlu, 2011). 

Doğu Karadeniz Dağlarının, batısındaki Karagöl'de (3107 m) de birkaç küçük buzul 

bulunur (Planhol ve Bilgin, 1964; Kurter, 1991; Turoğlu, 2009, 2011). 

Volkanlar ve Anadolu'nun Diğer Bağımsız Dağları  

Anadolu'nun yüksek volkanik dağlarında güncel buzullara ve Kuvaterner 

buzullaşmasının izlerine rastlamak mümkündür. Bunlardan Ağrı Dağı 5137 m'lik 

yüksekliği ile sadece ülkenin en yüksek zirvesi olmayıp aynı zamanda üzerinde 10 

km²’'lik güncel bir takke buzulu bulunduran tek dağıdır (Şekil 3) (Kurter, 1991; 

Çiner, 2003a; Turoğlu, 2011).  

Van Gölü'nün kuzey kıyısında bulunan Süphan Dağı'nın (4058 m) kuzey yamacında 

da çeşitli boyutta buzullar bulunmaktadır (Kurter ve Sungur, 1980). Bunlardan en 

büyüğü genişliği 2 km'yi uzunluğu ise 1.5 km'yi bulan ve kraterin doğusundan 3400 

m'ye kadar sarkan buzuldur (Şekil 3) (Kurter, 1991; Çiner, 2003a; Turoğlu, 2011).  

Güncel bir buzulun bulunduğu diğer bir volkan da Kayseri yakınlarındaki Erciyes 

(3917 m) Dağı'dır. Zirvenin kuzeyinde yaklaşık 260 m uzunluğunda bir buzul 

varlığını sürdürmektedir (Çiner, 2003a; Sarıkaya, 2011; Turoğlu, 2011). 

Türkiye’de Kuvaterner Buzullaşmaları 

Kuvaterner, 2.588 milyon yıllık bir dönemi kapsamaktadır (Turoğlu, 2009b). 

Kuvaterner içinde yer alan Pleyistosen’de soğuk glasiyal dönem ile sıcak 

interglasiyal dönemlerin ardalandığı iklim döngüleri meydana gelmiştir  (Gönençgil, 
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2008; Turoğlu, 2011)  Türkiye’de güncel buzul bulundurmayan, ancak Kuvaterner’in 

soğuk dönemlerinde daimi kar sınırının alçalmasıyla, günümüzde buzulların 

bulunmadığı bazı dağlar buzullaşmaya uğramışlardır. Buzullaşma izlerini taşıyan 

dağlar aşağıda belirtilmiştir (Şekil 3, 4). 

 

Şekil 4: Güncel ve Kuvaterner denge hattı yüksekliği (kalıcı kar sınırı) (Sarıkaya vd. 

2011’den değiştirilerek). 

Batı Toroslar'da güncel buzul bulunmamaktadır. Buna karşın bu bölgede Kuvaterner 

buzullaşmasının izlerini taşıyan pek çok dağ vardır. Bunlardan biri olan Dedegöl 

Dağı (2992 m)’da Delannoy ve Maire (1983) ve tarafından yapılan buzul ve karst 

jeomorfoloji çalışmasında, Çiner (2003a) Türkiye’nin güncel buzulları kapsamında 

küçük birkaç sirk buzulunun varlığından bahseder. Tarafımızdan 2009, 2010 ve 2011 

yıllarında yapılan üç arazi çalışmasında güncel buzula rastlanmamıştır. Burada kalın 

kar birikimine bağlı olarak 2-3 yıl ömürlü olabilen neve buzu mevcuttur. Dedegöl 

Dağı’nda Kuvaterner’in soğuk dönemlerinde şiddetli buzullaşmalar meydana 

gelmiştir. Uzunluğu 7 km geçen buzul vadileri, sirkler ve değişik özellikteki moren 

depoları Kuvaterner buzullaşmalarının kanıtlarını oluşturmaktadır. Beydağ (3086 m) 

ve Akdağ'ın (3016 m) özellikle kuzeydoğuya bakan vadileri bol miktarda ve iyi 

gelişmiş yan ve cephe morenleri ile kaplıdır (Planhol, 1953; Messerli, 1967; Doğu 

(ELA: Daimi Kar Sınırı Yüksekliği) 

(LGM: Son Buzul Maksimumu) 
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vd., 1999a, 1999b).  Sandıras Dağı'nın (2295 m) kuzeydoğu yamaçlarında da birkaç 

cephe moreni mevcuttur (Planhol, 1953; Doğu, 1993; Sarıkaya vd., 2008). Isparta il 

sınırları içinde bulunan Barla Dağı ve Davraz Dağı’nda sirk buzullaşmalarına ait 

izler mevcuttur (Şekil 3) (Ardos, 1974-1977; Ardos, 1977).  

Antalya'nın 100 km kadar kuzeydoğusunda, Geyikdağ'nın Namaras ve Susam 

vadilerinde gözlenen yan ve tümseksi morenler Pleyistosen buzullaşmasının izlerini 

taşımaktadırlar (Arpat ve Özgül, 1972; Çiner vd., 1999).   

Doğu Karadeniz Dağları'nın kuzey ve kuzeydoğuya bakan vadilerinin hemen hemen 

tamamı Pleyistosen'de buzullaşmaya maruz kalmışlardır. Güncel buzulların 

bulunmadığı birçok vadide de buzullaşmaya ilişkin çeşitli izlerin varlığı bu durumu 

ispatlamaktadır. Bunlara Demirkapı Dağı'nın (3376 m) kuzeyindeki Demirkapı ve 

Küçük Yayla buzul vadileri örnek gösterilebilir (Şekil 3) (Doğu vd., 1999d).  

Yukarıda bahsedilen sıradağlar ve volkanlar haricinde Anadolu'nun diğer bazı 

yüksek kesimleri de bugün için buzul barındırmamakla birlikte, Kuvaterner'de 

buzullaşmasının etkisinde kalmışlardır. Bu alanlardan biri, Bursa'nın  

güneydoğusunda bulunan Uludağ (2543 m)’dır. Uludağ’da Kuvaterner buzullarına 

ait morenler bulunmakta birlikte, güncel buzul bulunmamaktadır (Atalay, 1987). 

Doğu Anadolu'da, Tunceli-Erzincan illeri arasındaki Munzur Dağları'nın (3463 m) 

Mercan Vadisi'nde ve Keşiş Dağları'nda Kuvaterner buzulların 1650 m'ye kadar 

indiği belirtilmektedir (Bilgin, 1972; Atalay, 1987; Akkan ve Tunçel, 1993). 

Erzurum yakınlarındaki Mescid Dağı (3239 m) da aynı buzullaşmanın etkisi altında 

kalmış diğer bir bölgedir (Şekil 3) (Çiner, 2003a).  
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1. SAHANIN BUZUL JEOMORFOLOJİSİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Çalışma alanının genel jeomorfoloji ve buzul jeomorfolojisi süreçlerinin oluşum ve 

gelişiminin ortaya konması için alanının genel fiziki özellikleri hakkında bilgi sahibi 

olunması gerekmektedir. Bu bağlamda sahanın jeolojik, morfometrik, iklim ve 

hidrografik özellikleri ele alınacaktır. 

1.1. Jeolojik Özellikler 

Jeomorfolojik özelliklerin kazanılmasında, o sahadaki jeolojik yapının önemli payı 

vardır. Jeolojik özellikler; Kuvaterner’de meydana gelen ve sahada daha çok “dağ 

glasiyasyonu” şeklinde gelişen buzullaşma sürecinde, litolojik-stratigrafik 

özelliklerin aşındırmayı yönlendirmesi nedeniyle dolaylı etkiye sahiptir. Ayrıca 

sahada neotektonik hareketlerinin varlığına bağlı olarak faylanma, yükselme ve 

alçalma süreçlerinin yaşanması; kalıcı kar sınırı ve eğim değerlerini değiştirmesi 

nedeniyle sahanın jeomorfolojik özelliklerinin gelişimi üzerinde direkt etkiye 

sahiptir.  

Bu kapsamda jeolojik özellikler stratigrafik-litolojik ve tektonik özellikler açısından 

ele alınacaktır. 

1.1.1. Stratigrafik ve Litolojik Özellikler 

Çalışma sahasında farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş litolojik birimler eskiden 

yeniye doğru ele alınmıştır. Çalışma sahasında, Prekambriyen, Paleozoyik,  

Mesozoyik ve Senezoyik kaya birimleri yüzeylenir (Şenel, 1997). Bölgedeki kaya 

türlerinin çoğu tortul kayaçlardandır (Şekil 5).  

1.1.1.1. Prekambriyen 

Çalışma alanında yer alan en eski kayaçlar Prekambriyen dönemine aittir. Çalışma 

alında yer alan ve Batı Toroslar’ın otokton kaya birimleri oluşturan ve tektonik 

pencere halinde bulunan Beydağları Otoktonu olarak adlandırılan kaya birimlerinin 
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temelini oluşturur. Sahada, Prekambriyen Buzburun Şistleri adı altında ayırtlanarak 

incelenmiştir (Şekil 5) (Şenel, 1997). 

Buzburun Şistleri (Pɛb): Yoğun diyabazik ve andezitik dayk ve silleri içeren 

epimetamorfik şistlerden oluşan birim, Dumont ve Kerey (1975a) tarafından 

adlandırılmıştır. Çalışma alanının doğusunda geniş bir alanda, güneybatısında ise 

küçük bir alanda yüzeylenir (Şekil 5).  

Birim yeşil, yeşilimsi gri, gri, koyu gri, kurşuni, yer yer mor, pembe kirli sarı, açık 

kahve renkli şist, fillat, metasubarkoz, altere diyabaz, andezit vb. kayatürleri kapsar. 

Bazı düzeylerde mikrokonglomera ve daha sık olarak da kumulu seviyeler bulunur. 

Yer yer ince, siyah, siyahımsı gri tabakalı çört ve petrol kokulu, siyah renkli, olası 

bol organik kalıntılı zonlar oluşturan killi şistler içerir. Mikrokonglomera ve kumlu 

düzeyler, orta-kötü boylanmalı, yuvarlak, yassı, köleli ve levhamsı şist, kuvars, 

kuvarsit tanelidir. Yer yer yoğun alterasyon zonları, bu alterasyon zonlarında da 

beyaz, kirli beyaz renkli kalsit ve kuvars damarları gelişmiştir (Dumont ve Kerey, 

1975a; Şenel, 1997). 

Tabanı tektonik olan Bozburun şistleri, Orbucak formasyonu tarafından açısal 

uyumsuzlukla örtülür. Birim 1500 metre kalınlıktadır. Fosil saptanamayan Bozburun 

şistleride, Kröner ve Şengör (1990), 2522 ±3 ile 657±5 milyon yıl arasında yaşlar 

elde etmişlerdir. Bu bilgiler ve bölgesel korelasyona dayanarak birim, Prekambriyen 

olarak kabul edilmiştir. Açık şelf-derin deniz ortamında çökelmiş olan bu 

formasyondaki andezitik ve diyabazik kayalar, olası Alt Kambriyen öncesi 

yerleşmişlerdir (Kröner ve Şengör, 1990; Şenel, 1997). 

1.1.1.2. Paleozoyik 

Çalışma alanında bulunan Paleozoik birimlerin yaşı Karbonifer’dir. Bu birimler 

Gökdağ Kireçtaşı ve Karlık Formasyonu adı altında incelenmiştir.   

 

  



   

16 

 

 

 

Şekil 5: Dedegöl Dağı'nın jeoloji haritası. 
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Gökdağ Kireçtaşı (Cg): Biyoklastik kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşlarından oluşan 

birim, Dumont ve Lys (1973) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanının daha çok 

doğusunda, kuzey-güney doğrultusunda dar şeritler halinde yüzeylenir (Şekil 5).  

Birim orta-kalın, yersel ince tabakalı, gri, siyahımsı gri ve siyah biyoklastik kireçtaşı, 

mercanlı kireçtaşı, rekristalize kireçtaşı, dolomit ve dolomitik kireçtaşları ile temsil 

edilir. Yer yer bol brachiopod, mercan, krinoid ve byrozoa izler içerir. Bazı 

düzeylerde, pelletik-oolitik kireçtaşı, ince killi kireçtaşı ve kiltaşları izlenir. 

Formasyon üstten Karlık formasyonu ile tedrici geçişli olup, yaklaşık 140 metre 

kalınlıktadır. Gökdağ kireçtaşı, Michelina, Syringopora, Productus, Spirifer ve 

Fenestella gibi makro fosillidir. Birim sığ karbonat şelf ortamında çökelmiştir  

(Dumont ve Lys, 1973; Şenel, 1997). 

Karlık Formasyonu ( Cka): Genelde kırıntılı kayaçlardan oluşan birim, Dumont ve 

Lys (1973) tarafından adlandırılmıştır. Daha çok çalışma alanının kuzeydoğusunda 

dar bir alanda yüzeylenir (Şekil 5). 

Karlık formasyonu ince-orta-kalın tabakalı, yer yer çapraz tabakalı, yeşil, yeşilimsi 

gri, kirli beyaz, kirli sarı, açık gri, koyu gri, yeşil, haki, sarımsı kahve, kızıl kahve, 

kırmızı vb. renklerde, yer yer kumlu kireçtaşı ve breşik kireçtaşı ara seviyeli 

kuvarsitik kumtaşı, kumlu şist, şist ve konglomeralardan oluşur. Şistler levhamsı 

ayrılmalı ve serpilmiş kireçtaşı çakıllıdır. Konglomeralar yuvarlak, yarı yuvarlak, az 

köşeli kuvars, kuvarsit, kireçtaşı ve şist çakıllıdır. Üstte kalın tabakalı, breşik 

görünümlü biyoklastik kireçtaşı seviyeleri görülebilir. Kumlu şistler içinde yer yer 

mercan kolonileri bulunur. Karlık formasyonu üste doğru, daha kaba taneli, masif 

görünümlü, kalın tabakalı ve yer yer çapraz tabakalı, kirli beyaz, kirli sarı, haki, 

sarımsı kahve renklerde kuvarsitik kumtaşı, kuvarsti, kuvarsşist, kireçtaşı çakıllı, 

orta-kötü boylanmalı konglomeralara geçer. Bu konglomeralar yer yer kumlu şist 

mercekleri ile kızıl kahve renkli çamurtaşı düzeyleri içerirler. Çamurtaşlarında yer 

yer hematit oluşumları söz konusudur. Karlık formasyonu, Kartoz kireçtaşı, 

Başakdere mermeri, Muslu kireçtaşı ve Karagöl formasyonu tarafından açısal 
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uyumsuz olarak örtülür. Formasyonun kalınlığı en fazla 200 metredir (Dumont ve 

Lys, 1973; Şenel, 1997). 

Genelde regresif nitelikte olan Karlık formasyonu sığ deniz ve geçiş ortamında 

çökelmiş, üst seviyelere doğru ise yer yer karasal ortama geçmiştir (Dumont ve Lys, 

1973; Şenel, 1997). 

1.1.1.3. Mesozoyik  

Çalışma alanında Mesozoyik birimler Trias, Jura ve Kretase devirlerine aittir. Bu 

birimler, Muslu Kireçtaşı, Karagöl Formasyonu, Kartoz Kireçtaşı, Dipoyraz 

Formasyonu, Kasımlar Formasyonu, Menteşe Dolomiti, Beydağları Formasyonu, 

Eşekini Kireçtaşı ve Kapız Formasyonu’dur. Sahada en geniş alan kaplayan birimler 

Mesozoyik’e aittir (Şekil 5).  

Muslu Kireçtaşı (Trmu): Masif görünümlü, kalın tabakalı kireçtaşlarından oluşan 

birim, Dumont (1976) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanının doğusunda ve 

güneybatısında dar bir şerit halinde yüzeylenir (Şekil 5). 

Birim tabanında yaklaşık 80 cm kalınlıkta, orta-kalın tabakalı yeşilimsi-sarımsı 

kahve renkli konglomera, kumtaşı ve şeyller bulunur. Konglomeralar; yassı-yuvarlak 

çakıllı, orta-iyi boylanmalı ve seyrek olarak derecelenmelidir. Şist, kuvarsit, kuvars, 

kireçtaşı vb. çakılları kapsar. Bunlar, üstte ince-orta tabakalı siyah, koyu gri ve 

kırmızımsı renklerde, alg ve gastropod izli kireçtaşı, dolomit ve dolomitik 

kireçtaşlarına geçer. Daha üstte birimin egemen kaya türünü oluşturan masif 

görünümlü, kalın tabakalı, gri, koyu gri, yer yer pembe renkli kısmen rekristalize 

kireçtaşları yer alır. Bazı seviyeleri makro fosil izli olup breşoid özelliktedir (Şenel, 

1997). Muslu kireçtaşı Bozburun şistleri, Gökdağ kireçtaşı ve Karlık formasyonunu 

açısal uyumsuz olarak örter. Birimin üzerinde Karagöl formasyonu yer yer uyumlu, 

yer yer ise aşınmalı bir dokanakla bulunur. Yaklaşık 170 metre kalınlıktadır ve yanal 

yönde Kartoz kireçtaşı ile geçişlidir. Formasyon sığ şelf ortamında çökelmiştir 

(Dumont, 1976; Şenel, 1997). 
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Karagöl Formasyonu (Trkg): Konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve 

kireçtaşından oluşan birim, Dumont (1976) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma 

alanının doğu ve batısında dar şeritler, bazen küçük adalar halinde yüzeylenir (Şekil 

5).   

Kısa aralıklarla yanal ve düşey yönde sık kaya türü değişimi gösteren birim, ince-

orta, yer yer kalın tabakalı, siyah, koyu gri renkli, plaket görünümlü kireçtaşı, killi 

kireçtaşı, kalkarenit, gri renkli dolomit, dolomitik kireçtaşı, ince-orta-kalın tabakalı, 

yeşil, yeşilimsi gri, kirli sarı, açık kahve renkli konglomera, kumtaşı, kiltaşı ve 

silttaşları kapsar. Karagöl formasyonu bazen karbonatlarla,  bazen de konglomera ve 

kumtaşları ile temsil edilir. Kireçtaşları yer yer alg, mercan, lamelli, gastropod ve 

ammonit izlidir. Silt ve kiltaşları yer yer şisti yapı sunarlar. Konglomeralar yer yer 

yuvarlak, yer yer ise az köşeli şist, kuvarsit, kuvars, kireçtaşı, dolomit vb. çakıllı olup 

orta-iyi, bazen kötü boylanmalıdır. Üstte Dipoyraz formasyonu ile geçişli olan 

formasyonun kalınlığı 20 ile 300 metre arasında değişir. Formasyon yanal yönde 

Kartoz kireçtaşı ile geçişlidir. Karagöl formasyonu, bazı alanlarda yüksek, bazı 

alanlarda ise düşük enerjili ortam koşullarında (şelf) gelişmiştir. Ayrıca formasyon, 

çökelim başlangıcında ve/veya sırasında faylanmaya uğramıştır (Dumont, 1976; 

Şenel, 1997). 

Kartoz Kireçtaşı (Trka): Kireçtaşı, kili kireçtaşı ve dolomitlerle temsil edilen 

formasyon, Dumont (1976) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanının 

güneybatısında çok dar bir alanda yüzeylenir (Şekil 5). 

Birim ince siyah mikrit ve kahve renkli kumtaşı ara seviyeli, sarımsı, yeşilimsi renkli 

şisti yapı kazanmış kiltaşı ve silttaşları ile başlar. Bunların üzerinde açık gri, krem 

renkli, bol lamelli izli ve radyolaryalı, yer yer çörtlü, kireçtaşları yer alır. Çörtlü 

kireçtaşları üzerinde, alttan üstte doğru açık gri renkli, masif görünümlü, kalın 

tabakalı, breşik görünümlü, silik alg izli rekristalize kireçtaşları ve ince kumtaşı; 

ince-orta tabakalı, kirli sarı renkli kil sıvamalı, koyu gri, gri renkli krinoid, bryozoa, 

gastropod izli killi kireçtaşı ve mercanlı kireçtaşı; orta kalın tabakalı koyu gri renkli 

rekristalize kireçtaşı; açık gri renkli dolomit ve dolomitik kireçtaşları bulunur. 
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Formasyon ince-orta-kalın tabakalı, siyah mavimsi gir, koyu gir, plaket görünümlü, 

ammonit ve lamelli izli, yersel olarak yumrulu kireçtaşı ve aşınma yüzeyi açık kahve, 

kirli sarı, kırılma yüzeyi siyah, koyu gri renkli kil ve şeyl ara seviyeli kireçtaşı ve 

killi kireçtaşı ile sonlanır (Dumont, 1976; Şenel, 1997). 

Karlık formasyonu üzerinde açısal uyumsuzluk olarak bulunan birim, üstte tedrici 

olarak Kasımlar formasyonuna geçer. Yaklaşık 160 metre kalınlığı ölçülen birim, 

yanal yönde Başakdere mermeri ve Muslu kireçtaşına geçer. Birim, şelf ortamında 

çökelmiştir (Dumont, 1976; Şenel, 1997). 

Dipoyraz Formasyonu (Trd): Dolomit, dolomitik kireçtaşı ve resifal kireçtaşları ile 

temsil edilen formasyon, Dumont ve Kerey (1975a)  tarafından adlandırılmıştır. 

Çalışma alanının orta bölümünde çok geniş bir alanda yüzeylenir. Çalışma sahasında 

en geniş yayılışa sahip farmasyondur (Şekil 5). 

Dumont ve Monod (1976) tarafından fasiyesleri ayrıntılı olarak incelenen birim, 

masif görünümlü, kalın tabakalı, geri, koyu gri, yersel siyah, kırmızı, pembe 

renklerde resifal kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, dolomit ve dolomit-kireçtaşı breşleri 

kapsar. Değişik düzeylerinde, kalınlığı değişken siyah, siyahımsı gri renkli, 

genellikle orta tabakalı bitümlü kireçtaşı mercek ve ara düzeyleri içerir (Anici 

fasiyesi) (Dumont ve Monod, 1976). Bol fosilli olan resifal kireçtaşları yanal yönde 

çok büyük boyutlu (1-3 m) parçalar içeren dolomit-kireçtaşı breşlerine dönüşür. 

Matriksleri genelde kırmızı renkli karbonattır. Birim kalkarenit ve kalsirudit 

seviyeleri de kapsar (Dumont ve Kerey, 1975a; Dumont ve Monod, 1976; Şenel, 

1997). 

Üstten Kasımlar formasyonu ile tedrici geçişli olan Dipoyraz formasyonu en fazla 

1400 metre kalınlığı ulaşır. Ancak bu kalınlık yanal yönde sıfırlanır. Dipoyraz 

formasyonu, yanal yönde Kartoz kireçtaşı ve Kasımlar formasyonuna geçer. 

Formasyon sığ karbonat şelf ortamında çökelmiştir (Dumont ve Monod, 1976; Şenel, 

1997). 
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Kasımlar Formasyonu (Trk): Kumtaşı ve şeylerle temsil edilen birim, Dumont ve 

Kerey (1975a) tarafından adlandırılmıştır. Kasımlar formasyonunda yedi üye 

ayırtlanmıştır. Çalışma sahasının doğu, kuzey ve batında yüzeylenir (Şekil 5). 

Formasyon ince-orta-kalın tabakalı, gri, yeşilimsi gri, koyu gri, siyah, sarımsı kahve, 

yer yer kızıl kahve renklerde, yer yer bitümlü kiltaşı, silttaşı ve kumtaşlarından 

oluşur. Silt ve kiltaşları yapraklanma nedeniyle yer yer şeyl karakteri kazanmıştır. 

Kumtaşları genelde orta- kalın tabakalı ve yersel olarak bitki kırıntılıdır ve tabanında 

seyrek de olsa akıntı yapıları gözlenir. Formasyonun üst düzeylerinde belirgin bir 

kılavuz seviyesi oluşturan resifal kireçtaşı blok ve mercekleri yer alır. Bu kireçtaşları, 

genelde bol fosilli olup, gri koyu gri renklidir. Değişik boyutta olan bu biyohermal 

kireçtaşları, yan kayaçla eş yaşlıdır ve bazen büyük kütleler oluşturur. Kumtaşları 

içerisinde volkanik kırıntılar bulunur. Ayrıca bazı alanlarda alterasyon zonları ve bu 

zonlarda da beyaz, kirli beyaz kuvars ve kalsit gelişmiştir (Dumont ve Kerey, 1975a).  

Çalışma sahasında bulunan Yolayırdım üyesi (Trky) ince-orta-kalın tabakalı, plaket 

görünümlü bol ammonit, lamelli (Halobia) izli gri, siyah, koyu gri, yersel kırmızı, 

kahve renkli kireçtaşlarından oluşur. Kireçtaşları bol Heterestridium içerirler. Bu 

kayaçlar yanal yönde kırıntılı kayaçlarla geçişli olup kalınlıkları 45 metreye kadar 

ulaşabilir (Dumont ve Kerey, 1975a; Şenel, 1997). 

Kasımlar formasyonu üstte, Beydağları otoktonunda Menteşe dolomitine geçer. 

Yanal yönde Triyas’a ait diğer formasyonlarla iç içelik gösterir. Bu fosil kapsamı ve 

stratigrafik konumuna göre formasyon, Üst Aniziyen-Noriyen’e tarihlendirilir. Birim 

bulantı akıntılarının etkin olduğu şelf-yamaç ortamında çökelmiştir (Dumont ve 

Kerey, 1975a; Şenel, 1997). 

Menteşe Dolomiti (Trm): Dolomit ve dolomitik kireçtaşlarından oluşan birim, 

Dumont ve Kerey (1975a) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanının 

kuzeybatısında dar bir alanda yayılış gösterir (Şekil 5). 

Menteşe dolomiti altta masif, yer yer dağılgan, genelde orta taneli, gri, açık gri 

dolomitlerle başlar. Üstte kalın tabakalı gri renkli silik megalodon izli, yer yer 
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dolomitik kireçtaşı ara seviyeli dolomitler, daha üstte kalın tabakalı, gri, bej, açık gri 

renkli, megalodonlu ve algli kireçtaşı ile dolomitik kireçtaşları kapsar. Yer yer 

stromatolitli düzeyler de içeren Menteşe dolomitinin üst sınırını, üzerinde geçişli 

olarak bulunan Beydağları formasyonundan ayırt etmek güçtür (Dumont ve Kerey 

(1975a; Şenel, 1997). 

Üstte Beydağları otoktonunda Jura-Kretase yaşlı Beydağları formasyonu ile geçişli 

olan formasyonun kalınlığı 300-350 metre arasında değişir. Birim, Üst Noriyen-

Resiyen yaşlıdır ve sığ şelf karbonat ortamında çökelmiştir (Dumont ve Kerey 

(1975a; Şenel, 1997). 

Beydağları Formasyonu (L): Kalın neritik kireçtaşlarından oluşan birim, Dumont 

ve Kerey (1975a) tarafından Alakilise kireçtaşı, Günay vd. (1982) tarafından ise 

batıda Beydağları formasyonu olarak adlandırılmıştır. Toros Kuşağında formasyon 

adlandırılmasında birliktelik sağlanması amacıyla, birim için Beydağları formasyonu 

adı kullanılmıştır (Şenel, 1997). Çalışma alanının kuzeybatısında dar bir alanda 

yayılış gösterir (Şekil 5). 

Formasyon kalın tabakalı gri, açık gri, krem, bej, açık kahve renkli, bol Lithiotis, 

Paleodaycladus ve gastropod izli kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşları ile başlar. 

Bunların üzerinde orta-kalın tabakalı, bej, krem, gri renkli, yer yer oolitik ve pelletik 

dokuda kireçtaşları yer alır. Daha üstte orta-kalın tabakalı, gri, açık gri renkli, yer yer 

Clypeina’lı kireçtaşı ve yer yer miliolidli kireçtaşları içerir. Birim üstte orta-kalın 

tabakalı, gri, koyu gri renkli, yer yer rudist ve Actionella yığışımlı kireçtaşları ile 

sonlanır. Beydağları formasyonunda yer yer dolomit ve dolomitik kireçtaşı seviyeleri 

gözlenir ve yer yer gastropod, alg, lamelli, mercan vb. makro fosil yığışımları içerir. 

Genelde biyoklastik, mikritik ve pelletik doku sunar. Sık erime boşluklu olup 

birimde karstlaşma yaygındır (Dumont ve Kerey, 1975a; Günay vd., 1982; Şenel, 

1997). 

Formasyonun çalışma alanında gerçek kalınlığı ölçülememiştir. Ancak 800-900 

metre kalınlıkta olduğu sanılmaktadır. Birimin yaşı, Liyas-Senomaniyen’dir. 

Dedegöl bloğunda aşınma nedeniyle birim, yalnızca Liyas yaşlı karbonatlarla temsil 
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edilir. Duraylı sığ karbonat şelf ortamında çökelmiştir (Dumont ve Kerey, 1975a; 

Günay vd., 1982; Şenel, 1997). 

Eşekini Kireçtaşı (Ke): Genelde globotruncanalı kireçtaşlarından oluşan birim, 

Dumont ve Kerey (1975a) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanında 

kuzeybatısında dar bir alanda yayılış gösterir (Şekil 5). 

Birimin egemen kaya türünü, ince-orta tabakalı gri, bej, krem, sarımsı ve kırmızımsı 

renklerde, yer yer çörtlü mikritler oluşturur. Yer yer değişik kalınlıkta kalkarenit, 

breşik kireçtaşı, konglomeratik kireçtaşı ve killi-kumlu kireçtaşı seviyeleri, seyrek 

olarak da yuvarlak, kuvarsit, kireçtaşı, çört, kuvars çakıllı konglomera, kumtaşı ve 

kiltaşı seviyeleri kapsar. Kalınlığı 20-165 metre arasında değişir. Kampaniyen-

Maastrihtiyen yaşlı olan birim, resif önü-yamaç ortamında çökelmiştir (Dumont ve 

Kerey, 1975a; Şenel, 1997). 

Kapız Formasyonu (JKka) 

Tabakalı çört, çamurtaşı, kumtaşı, mikrit ve breşik kireçtaşlarından oluşan birim, 

Şenel vd. (1992) tarafından adlandırılmıştır (Şekil 5). 

Birim tabanda ince-orta tabakalı, gri, yeşilimsi gri, kırmızı, kahve renkli kiltaşı, 

kumtaşı, killi-kumlu kireçtaşı, breşik kireçtaşı, mikrit ve tabakalı çörtler kaspar. 

Üstte ince-orta tabakalı çörtlü mikrit, radyolarlı mikrit, killi-kumlu kireçtaşı, tabakalı 

çörtlü, kiltaşı, silttaşı ve breşik kireçtaşları içerir. Killi kireçtaşı, kiltaşı ve silttaşları 

levhamsı ayrılmalıdır. Breşik kireçtaşları köşeli, sivri köşeli kireçtaşı ve az oranda 

çört parçalarından oluşur. Bunlar orta-kötü boylanmalı olup, yersel derecelenme 

gösterirler. Yer yer orta-kalın tabakalı oolit ve pelletli kalsitürbidit seviyelidir. Bu 

kayalar üzerinde Zindan istifindeki Zindan radyolaritine karşılık gelen ince-orta 

tabakalı, koyu gri, siyah, sarımsı kahve, yeşilimsi gri, kirli sarı renkli tabakalı çört 

düzeyleri yer alır. Bu tabakalı çörtler üzerinde orta-kalın tabakalı, kirli beyaz, krem 

renkli, üst seviyeleri rudist parçalı, ince mikrit ara seviyeli, yer yer çörtlü ve 

kristalize nitelikte breşik kireçtaşları yer alır. Formasyon ince tabakalı, kırmızı, 

pembe renkli, mikrit, killi mikrit ara seviyeli, ince-orta-kalın tabakalı, açık gri renkli, 
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yer yer çört yumru ve bantlı breşik kireçtaşları ile sonlanır. Ancak üst seviyelerinde 

kırmızı, pembe renkli, Eşenini kireçtaşını andıran killi mikrit ve mikritlerin oranı 

artar. Ayrıca üstte yeşilimsi gri, haki renkli şeyl ara seviyeleri olağandır (Şenel vd., 

1992; Şenel, 1997). 

En üst düzeyi belirlenemeyen birim, üstte Anamas-Akseki otoktonu tarafından 

tektonik olarak üzerlenir. Kalınlığı yaklaşık 400 metredir. Yanal yönce 

Yeniceboğazıdere formasyonu, Devret, Gavurçalı, Karaçam formasyonları, Zindan 

ve Dereköy radyolaritleri ile geçişlidir. Birim, Resiyen-Senoniyen yaşlı olup, yamaç-

havza kenarı ortamında çökelmiştir (Şenel vd., 1992; Şenel, 1997). 

1.1.1.4. Tersiyer 

Neootokton Örtü Kayaları: Çalışma alanında neootokton konumlu Tortoniyen (Üst 

Miyosen) Aksu formasyonu ve Pliyosen-Kuvaterner karasal oluşuklar bulunur (Şekil 

5) (Şenel, 1997). 

Aksu Formasyonu (Tma): Kalın konglomeralardan oluşan formasyon, Poisson 

(1977) tarafından adlandırılmıştır. Dumont ve Kerey (1975a) ve Dumont (1976) 

birimi Kesme konglomerası olarak tanımlamışlar ve Tortoniyen olduğunu 

belirtmişlerdir. Şenel vd. (1992, 1996) Aksu formasyonunun Tortoniyen yaşlı 

olduğunu vurgularlar. Çalışma alanının güneydoğusunda dar bir alanda yüzeylenir 

(Şekil 5). 

Birim masif, kalın, yersel orta tabakalı, orta-iyi boylanmalı, yuvarlak, yarı yuvarlak, 

bazen köşeli çakıllı ve yer yer bloklu konglomeralardan oluşur. Birim içinde bazen 

kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, marn gibi düzeyler görülebilir. Kuzey alanlarda birimin 

tabanında seyrek de olsa kömür oluşumları söz konusudur. Aksu formasyonu içinde 

yer yer biyohermler gelişmiştir. Bu biyohermlerde ve çevresinde bol mercan, lamelli, 

gastropod, alg gibi makro fosiller bulunur. Aksu formasyonunun alt ilişkisi açısal 

uyumsuzluk gösterir. Çalışma alanında kalınlığı 1000 metreyi aşar. Birimin yaşı 

Tortoniyen’dir. Molas karakterinde olan birim sığ şelf ortamında çökelmiştir 

(Poisson, 1977; Dumont ve Kerey, 1975a; Şenel, 1997). 
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1.1.1.5. Kuvaterner 

Eski Yamaç Molozu Ve Birikinti Konileri (Q1ym): Tutturulmuş blok ve çakıl 

birikintileridir. Yüksek dağ yamaç ve eteklerinde bulunmaktadır (Şenel, 1997). 

Çalışma alanının kuzeydoğusunda yayılış gösterirler (Şekil 5). 

Eski Alüvyon Yelpazesi (Q1ay): Çalışma alanı doğusunda Yenişarbademli-

Kurucaova arasında Dedegöl kütlesi çevresinde bulunur. Gevşek tutturulmuş 

yuvarlak, yarı yuvarlak blok, çakıl, az oranda da kum ve çamur birikimleridir  (Şenel, 

1997). 

Çalışma alanında, Sayacak ve Melikler Yaylası kuzeyinde geniş bir alanda yayılış 

gösterirler (Şekil 5). 

Alüvyon Yelpazesi (Qay): Çalışma alanında akarsu kenarlarında yaygın olarak 

bulunur. Blok, çakıl ve çamur birikintilerinden oluşur (Şenel, 1997). 

Çalışma alanında, özellikle Muslu Vadisi aşağı çığır kesiminde geniş bir alanda 

yayılış gösterirler (Şekil 5) . 

Yamaç Molozu Ve Birikinti Konileri (Qym): Çalışma alanında dağ yamaçlarında 

ve eteklerinde bulunur. Çakıl ve blok birikintilerinden oluşur. Yer yer tutturulmuş, 

çoğunlukla gevşektir (Şenel, 1997). 

Çalışma alanında başta Seyrek Dere Vadisi ve Kar Çukuru alanında olmak üzere 

Sayacak Yaylası mevkiinde, Elma Dere Vadisi yamaçlarında, Kisbe Dere Vadisi 

yamaçlarında, Muslu Vadisi yukarı kesimlerinde, Karagöl alanı civarında sıkça 

rastlanmaktadır (Şekil 5). 

Morenler (Qm): Dedegöl (Dipoyraz) Dağı yüksek kesimlerinde doğuya bakan 

kesimlerde görülür. Dolomit, kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşı blok ve çakıl 

birikimleridir (Şenel, 1997). 

Çalışma alanında Pleyistosen buzullaşmalarının etkisiyle oluşan sirk ve buzul 

vadilerine paralel olarak yayılış gösterirler. Çalışma alanının kuzeyinde bulunan 
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Sayacak-Melikler Yaylası, Yeşilgöl Mevkii civarında; Elma Dere eski buzul 

vadisinde; Karagöl alanında bulunan buzul vadileri ve önlerinde; Muslu Vadisinde, 

Kisbe Dere Vadisinde ve Kar Çukuru alanında dalgalı yüzeyler ve sırtlar halinde 

yayılış göstermektedirler (Şekil 5). 

Alüvyonlar (Qal): Akarsu yataklarında, düzlüklerde çakıl, kum ve çamur 

birikimleridir (Şenel, 1997). 

Çalışma alanında özellikle geniş tabanlı Muslu Vadi tabanında ve Dedegöl 

Kütlesinin kuzey ve doğu kesimlerinde akan akarsu vadi tabanlarında yaygın olarak 

bulunmaktadır (Şekil 5). 

1.1.2. Tektonik  

Türkiye, Anadolu levhasının neotektonik konumu nedeniyle, dünyada diri fayların en 

yoğun olduğu ülkelerden birisidir ve önemli orojenik kuşaklarından birisi olan Alp-

Himalaya Dağ Oluşum Kuşağı üzerinde yer alır. Bu kuşağın Doğu Akdeniz 

kesiminde oluşan kıtasal boyuttaki neotektonik olaylar Anadolu’ya özgü birden çok 

neotektonik rejimin gelişmesine yol açmıştır. Bölgesel neotektonik rejim içerisinde 

Anadolu Yarımadası, Arap-Afrika levhaları ile Avrasya levhaları arasında sıkışan bir 

bölgedir. Arap-Afrika levhaları ile Avrasya levhaları arasındaki yakınlaşmanın bir 

sonucu olarak, önce Doğu Anadolu’da kıta-kıta çarpışması gerçekleşmiş, daha sonra 

da Anadolu’yu günümüzde etkileyen neotektonik rejimler ortaya çıkmıştır. Güncel 

depremler bu neotektonik rejimlerin bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. Anadolu 

Levhası üzerinde görülen tektonik ve morfolojik özelliklerin çoğu bu tür hareketlerin 

sonucunda oluşmaktadır (Altuncu, 2009). 

Batı Toroslar’da yapılan paleomanyetik çalışmalar (Kissel ve Poisson, 1986), 

Eosen’den beri, batıdaki Likya bloğunda saat yönünün tersine 30º Doğu Toroslar’da 

ise saat yönünde 40º dönme olduğunu ortaya koymuştur. İki aşamalı gerçekleşen bu 

dönme hareketiyle, önce doğu bloğunun Eosen-Oligosen periyodunda saat yönünde 

dönmesi ve daha sonra da Orta Miyosen döneminde Likya bloğunun saat yönünün 

tersine dönmesiyle Isparta Büklümü oluşmuştur (Altuncu, 2009).  



   

27 

 

Toroslardaki neotektonik gelişimi, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi neotektonik 

dönemin Üst Miyosen’de başladığı ve bölgenin kuzey-güney doğrultulu bir 

sıkışmadan etkilendiğini, Pliyosen’de ise Anadolu levhasının doğu-batı olarak yön 

değiştirdiği, sonuç itibariyle Orta Torosların ucu güneye bakan bir bükülmeye 

uğradığı düşünülmektedir (Şengör, 1980; Altuncu, 2009). 

Isparta Büklümü içindeki başlıca genç fay sistemleri; Eğirdir-Kovada Grabeni 

(EKG), Antalya Fay Zonu, Aksu Bindirmesi, Akşehir-Simav Fayı, Fethiye-Burdur 

Fay Zonu’dur. Eğirdir-Kovada Grabeni (EKG), Isparta Büklümünü doğu ve batı 

kanat olmak üzere 2 ayrı bölüme ayırır. K-G doğrultusunda yaklaşık 75 km. 

uzunluğunda olan EKG’nin genişliği, Eğirdir Gölünün bulunduğu kuzey alanda 15 

km. olmasına karşın, güneyde Kovada Gölü civarında 2 km’ye dek azalır (Yağmurlu 

ve Şentürk, 2005). Glover ve Robertson (1998), Kovada Grabenini sınırlayan 

fayların egemen olarak KKB-GGD doğrultulu olduğunu söylemektedirler. Isparta-

Antalya arasında yer alan ve EKG’ne paralel gelişmiş K-G gidişli fay sistemleri 

Yağmurlu vd., (1997) tarafından Antalya Fay Zonu, Glover ve Robertson (1998) 

tarafından Kemer çizgiselliği olarak tanımlanmıştır. Isparta Büklümü içinde gelişmiş 

önemli aktif fay sistemlerinden birisi Aksu bindirmesi olarak bilinen ters fay 

sistemidir (Poisson vd., 2003; Altuncu, 2009).  

Aksu Bindirmesi Isparta-Serik arasında KB yönünde uzanım gösteren 150 km 

uzunluğa sahip bir faydır (Yağmurlu ve Şentürk, 2005). Isparta Büklümünü doğudan 

sınırlayan Akşehir-Simav Fayı egemen olarak KB gidişli ve KD’ya eğimli normal bir 

faydır. Isparta Büklümünü batıdan sınırlayan Fethiye-Burdur Fay Zonu, ana 

çizgilerde KD yönünde uzanım gösteren sol oblik atımlı bir faydır. Fethiye-Burdur 

Fay Zonu daha çok birbirine paralel ve yarı paralel olan kesikli uzanıma sahip ve 

basamaklı bir yapı özelliği gösteren fay sistemlerinden oluşur (Yağmurlu ve Şentürk, 

2005; Altuncu, 2009). 

Çalışma alanının da içinde bulunduğu Isparta Büklümü kökensel olarak, Geç 

Paleosen-Orta Pliyosen aralığında, başlıca Antalya Kenet Kuşağının kapanışı, düşük 

ve yüksek açılı bindirme ve yırtılma faylanması, bunlara bağlı olarak gelişmiş çeşitli 
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nap yerleşimleri ve blok rotasyonları gibi değişik tektonik olaylar sonucu oluşmuş 

sıkışma türü bir yapıdır. Geç Pliyosen’den başlayarak önceki sıkışma rejimi, 

genişleme türü yeni bir tektonik rejime (neotektonik rejim) dönüşmüştür (Koçyiğit, 

2008; Altuncu, 2009). 

Üst Kampaniyen-Maastrihtiyen de okyanus kabuğunun kıtasal kabuğa bindirmesine 

bağlı olarak bir araya gelmiş olan Antalya napları, Daniyen’de Beydağları 

otoktonunun doğu ve kuzeydoğusuna, Anamas-Akseki otoktonunun güneyine 

yerleşmişlerdir. Eosen sonlarında kuzeyden güneye doğru Anamas-Akseki otoktonu 

üzerine Üst Senoniyen’de bir araya gelmiş Beyşehir-Hoyran-Hadim napları 

yerleşmiştir. Bu yerleşim sırasında Anamas-Akseki otoktonu ve Beydağları otoktonu 

kendi içinde ekaylanmıştır. Eosen sonu gerçekleşen bu sıkışma rejimi ile Anamas 

Dağı güneyinde, Anamas-Akseki otoktonu Antalya napları ve Beydağları otoktonu 

üzerine bindirmiştir. Bölgede kayalar, Langiyen’de yatay hareketlere maruz 

kalmıştır. Ayrıca Anamas-Akseki otoktonu ile Beydağları otoktonunu arasında sınır 

oluşturan Kırkkavak fayı (Dumont ve Kerey, 1975b), Miyosen’de doğrultu atımlı fay 

(sağ yanal atımlı) olarak çalışmış, Miyosen’den sonra aynı hat boyunca sıkışma 

hareketi etkin (KD’dan GB’ya) olmuştur. Tortoniyen sonlarında (veya Üst 

Tortoniyen’de) D-KD ile B-GB doğrultusunda gelişen sıkışma rejimi ile Aksu 

bindirmesi ve Kırkkavak oblik ters fayı belirlenmiştir. Pliyosen’de veya Pliyosen 

sonunda bölgede doğrultulu atımlı faylar ve normal faylar gelişmiştir (Şenel, 1997). 

Çalışma alanı içinde büyük magnitüdlü depremlere son yüzyılda rastlanmazken, 

çalışma alanı çevresinde büyüklüğü 4 ila 6,9 arasında değişen depremler meydana 

gelmiştir ( Tablo 1, Şekil 6).  

Tablo 1: Dedegöl Dağı çevresinde (36,48 - 38,34 K ile 30,06 – 32,25 D)  meydana 

gelen dörtten büyük depremlerin büyüklük ve frekansları. 

Deprem Büyüklüğü (Mw)       Frekans (Adet) 

4 - 4,9                                 72 

5 - 5,9                                 16 

6 - 6,9                                   2 
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Şekil 6: Çalışma alanı ve çevresinde aletsel dönemde büyüklüğü 4 ve üzeri olan 

depremlerin dağılışı (Web 1). 

 

1.2.Morfometrik Özellikler 

Morfometri, yüzey şekillerinin yükselti, eğim, bakı, büyüklük gibi özelliklerin 

sayısal olarak ortaya konmasına yönelik çalışmaları içermektedir. Morfolojik 

özelliklerin sayısal olarak ölçüm ve analizi, çalışma alanının genel jeomorfolojik 

karakteri ile buzul jeomorfolojisi kapsamındaki unsurların daha iyi 

değerlendirilebilmesi ve sonuçlar çıkarılmasını kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda eğim 

özellikleri, bakı özellikleri, hipsometrik eğri ve integrali ile dağ-dağ eteği sinuositesi 

gibi morfometrik özellikler incelenmiştir.  

1.2.1. Eğim Özellikleri 

Eğim özellikleri, çalışma alanında meydana gelen buzullaşmalar esnasında, karların 

biriktiği yüzeyin eğim durumu, buzulların üzerinde bulunduğu zeminin eğim 
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değerlerinin buzul hareketini önemli ölçüde etkilemesi ve buna bağlı aşındırma 

gücünün artması açısından önemli bir faktördür.  

Eğim, daimi kar sınırı yüksekliği üzerinde de etkili olan bir faktördür. Yamaç eğim 

değerleri güneşten gelen ışınımların ablasyon üzerindeki etkisinde belirleyici rol 

almaktadır. Düz ya da düze yakın arazilere güneş ışınları dik ya da dike yakın 

açılarla gelerek, o yüzeyleri daha fazla ısıtırlar. Buna karşın, eğim derecesi fazla olan 

yamaçlarda güneşten gelen ışınımların gelme açıları büyüdükçe, etki alanları 

büyüyeceğinden ısıtıcı etki değerleri de azalır. Güneş ışınlarının dik ve dike yakın 

açıyla geldiği yüzeylerde aynı büyüklükte bir alana daha fazla güneş ışınımı 

olacağından ısınma daha fazla olacak, ablasyon artacaktır (Turoğlu, 2011). 

Buzullar, yerçekimi kuvvetinin etkisiyle eğim yönünde hareket ederler. Vadi 

buzullarında yatak eğiminden kaynaklanan gravitasyon kuvveti, hareketin 

gerçekleşmesinde baskın faktör haline gelir ve buzulun ilerleme hızını etkiler. 

İlerleme yönünde eğimler gravite kuvvetini arttıracağından buzulun ilerleme hızı 

üzerinde arttırıcı rol oynar. Düz, düze yakın yataklara sahip buzullarda gravite 

kuvvetinin etkisi görülmez ya da çok zayıftır (Turoğlu, 2011). 

Ayrıca, çalışma sahasının yüksek kesimlerin bulunan buzul vadi yamaçlarında ve 

sirk duvarlarında meydana gelen mekanik parçalanamaya bağlı olarak meydana 

gelen kütle hareketlerinde eğim değerlerinin önemli bir etkisi vardır. Mekanik 

parçalanma sonucu meydana gelen malzemenin özellikle yan morenlerine kaynak 

oluşturması eğim değerlerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Bu nedenle eğim değerleri ele alınıp incelenmiştir. Eğim değerlerinin 

incelenmesinde, günümüz yükselti ve eğim özelliklerinin buzullaşma dönemlerinden 

önemli farklılık göstermediği, benzeşen koşulların geçerli olduğu kabul edilerek 

eğim analizi yapılmıştır. 

Çalışma alanının eğim haritası, 1/25000 ölçekli topografya haritalarının 10 metre 

aralıklarla sayısallaştırılmış izohipslerinden üretilen sayısal yükselti modeli (10x10 

m) kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 7). Eğim değerleri derece cinsinden olup, 



   

31 

 

eğim sınıflaması Tunçdilek, 1985 referans alınarak oluşturulmuştur (Tablo 2) 

(Tunçdilek, 1985).  

 

Şekil 7: Dedegöl Dağı’nın Eğim Haritası.  

 

Tablo 2: Çalışma alanının eğim sınıflaması. 

Eğim Değerleri 

 (º) 

Eğim Tanımlaması 

 

Kapladığı Alan 

(Km²) 

Kapladığı Alan 

(%) 

 0-5 Çok az eğimli(düz) 5,21 3,11 

 5-10 Orta eğimli, hafif dalgalı 10,96 6,55 

 10-15 Yüksek eğimli 15,63 9,34 

 15-40 Dik eğimli 122,21 73,04 

 40- < (70,3) Çok dik eğimli 13,3 7,94 

 

Çalışma alanında eğim değerleri 0-70,3 arasında değişmektedir. Çalışma sahasının 

ortalama eğim değeri 24,9º’dir. Eğim sınıflama değerlerine bakıldığında, çalışma 



   

32 

 

sahasının % 80’ninden fazlası 15º ve üzerinde (15-40 ve 40<) bir eğim aralığında 

bulunmaktadır. Bu değerler çalışma alanının oldukça yüksek eğim değerlerine sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır.    

1.2.2. Bakı Özellikleri 

Bakı, güneşlenme süresi ve güneşlenme şiddetini etkileyerek, o yamacın güneşten aldığı 

solar radyasyon miktarı üzerinde belirleyici olan jeomorfolojik özelliklerden biridir 

(Turoğlu, 2011). 

Bakı kalıcı kar yükseltisinin oluşmasında etkili olan faktörlerden biridir. Kar erimeleri 

güneşten gelen solar radyasyon miktarı ile doğru ilişkilidir. Bir yamaç üzerine gelen solar 

radyasyon miktarının artması, o yamacın yerel olarak sıcaklık derecesini arttıracaktır. 

Buna karşın, aynı dağın karşı tarafındaki yamaçlarda solar radyasyonun etkisi daha az 

olmaktadır. Bakının etkisi, kuzey yarım kürede, kar örtülerinin kuzey ve güney sektörlü 

yamaçlar üzerinde daha belirgin olarak gelişmesi ile kendini göstermiştir. Bunun temel 

nedeni kuzeye bakan yamaçların gün içinde güneşlenme sürelerinin kısa, güneşlenme 

şiddetlerinin düşük olmasıdır. Bu durum; kar erimelerini yavaşlatan, kar örtüsünün daha 

uzun süre yerde kalmasına uygun zemin hazırlayan bir etki yapar. Böylece daimi kar 

sınırı seviyesinde de bir alçalma olur (Turoğlu, 2011). 

Kuzey yarım kürede yer alan ülkemizde güney yamaçlar, kuzey yamaçlara göre daha 

fazla kısa dalga boylu güneş radyasyonuna maruz kalarak daha çok ısınır. Doğuya ve 

batıya bakan yamaçlar ise güney yamaçlardan daha soğuk olurken, kuzey yamaçlardan 

daha sıcak olurlar. 

Çalışma alanında bakı özelliklerinin jeomorfolojik özelliklerin kazanılmasında etkileri,  

Kuvaterner buzullaşması ile ilgili şekillerin oluşmasında kendini göstermiştir. Dedegöl 

Dağı üzerinde yer alan buzullaşma sahaları kütlenin daha çok kuzey, doğu ve kuzeybatı 

yamaçlarında yer almışlardır. Buzul vadileri ve sirklerin tamamına yakınını güneş 

ışınlarının geliş açılarının düşük olduğu, dolayısıyla sıcaklığın daha az olduğu,  bu 

yamaçlarda gelişmişlerdir. Sahada bakı özellikleri sıcaklık dışında diğer iklim elemanları 
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üzerinde de etkili olarak güney ve kuzeye bakan yamaçlarda yağış, rüzgar ve nem 

değerlerinin farklı olmasına neden olmaktadır.  

Çalışma sahasının ait DEM kullanılarak 8 farklı yön ve düz alanlardan oluşan toplam 9 

grupta sınıflandırılmış bakı haritası üretilmiştir (Şekil 8).  

 

Şekil 8: Çalışma alanının bakı haritası. 

 

Buna göre çalışma alanında, doğuya dönük yamaçların en fazla alan kapladığı, bunu 

sırasıyla kuzeydoğu ve güneybatı yönlerin takip ettiği görülmektedir. En az alana 

sahip yön ise kuzeybatı olduğu görülmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 3: Bakı değerlerinin alansal ve oransal dağılışı. 

Bakı Alanı (km²) Oranı (%) 

Düz Alanlar (-1 ) 0 0 

Kuzey (337,5-0-22,5) 21,23 12,49 

Kuzeydoğu (22,5-67,5) 26,38 15,52 

Doğu (67,5-112,5) 31,25 18,38 

Güneydoğu (112,5-157,5) 17,07 10,04 

Güney (157,5-202,5) 16,39  9,64 

Güneybatı (202,5-247,5) 25,48 14,99 

Batı (247,5-292,5) 18,39 10,81 

Kuzeybatı (292,5-337,5) 13,78  8,10 

 

1.2.3. Hipsometrik Eğri ve Hipsometrik İntegral 

Hipsometri (yükseklik dağılış frekansı) çalışılan alanın yüzeyi hakkında bilgi verir. 

Hipsometrik eğri, toplam yükseklik oranının ( h/H= rölatif yükseklik) toplam alana 

(a/A= rölatif alan) izdüşümünden elde edilir (Strahler, 1952). 

 

Şekil 9: Dedegöl Dağlarının Kuzey Bölümünün hipsometrik eğrisi. 
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Çalışma sahasının DEM’i kullanılarak 100 metre aralıklarla alınan verilerden 

hipsometrik eğri oluşturulmuştur (Şekil 9). Rölatif alan verilerinde, izdüşüm alanı 

değil, yüzey alanı verisi kullanılmıştır (Tablo 4). 

Tablo 4: Hipsometrik eğri oluştururken kullanılan veri değerleri. 

Yükselti 

(h) 

 

Maksimum 

Yükselti (H) 

 

Yükselti Alanı  

(a) 

 

Havza  

Alanı  

(A) 

Rölatif 

 Yükselti 

 (h/H) 

Rölatif 

 Alan (a/A) 

 

1118 2992 190382105 190382105 0,37 1,00 

1200 2992 190274685 190382105 0,40 1,00 

1300 2992 185200433 190382105 0,43 0,97 

1400 2992 172847512 190382105 0,47 0,91 

1500 2992 158679155 190382105 0,50 0,83 

1600 2992 142191908 190382105 0,53 0,75 

1700 2992 122657891 190382105 0,57 0,64 

1800 2992 105841391 190382105 0,60 0,56 

1900 2992 89993647 190382105 0,64 0,47 

2000 2992 76762243 190382105 0,67 0,40 

2100 2992 65847111 190382105 0,70 0,35 

2200 2992 54359257 190382105 0,74 0,29 

2300 2992 42556072 190382105 0,77 0,22 

2400 2992 31669444 190382105 0,80 0,17 

2500 2992 22271534 190382105 0,84 0,12 

2600 2992 15035984 190382105 0,87 0,08 

2700 2992 8755191 190382105 0,90 0,05 

2800 2992 3977327 190382105 0,94 0,02 

2900 2992 841770 190382105 0,97 0,00 

2992 2992 0 190382105 1,00 0,00 

 

Hipsometrik integral, hipsometrik eğri altında kalan toplam alandır ve çalışılan alan 

için hipsometrik eğriyi karakterize etmenin en basit yoludur (Keller ve Pinter, 2002). 

İntegrali hesaplamanın formülü aşağıda belirtildiği gibidir (Keller ve Pinter, 2002); 

   
                                    

                                   
 

Havza için oluşturulan DEM’in histogram verilerini kullanarak (Şekil 9) havza için 

hipsometrik integral hesaplandığında; 
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değeri çıkmaktadır. Yüksek integral değerleri topografyanın gençlik evresinde;  

ortalama değerler olgunluk evresinde, düşük integral değerleri ise yaşlılık evresinde 

olduğunu göstermektedir (Keller ve Pinter, 2002).  Buna göre, çalışma alanından 

elde edilen 0,42 integral değeri, sahanın olgunluk evresinde olduğunu 

göstermektedir.  

1.2.4. Dağ-Dağ Eteği Sinuosite İndeksi 

Faylar, yapısal yer şekillerinin aşınım derecesinin değerlendirilmesine imkan tanır. 

Bir dağ sırasını sınırlayan faylar boyunca meydana gelen hızlı yükselmede, faylar 

çizgiselliğini korur. Yükselme son bulduktan sonra jeomorfolojik evrimde aşındırma 

etkili olur ve özellikle kayaçların aşınıma karşı dirençsiz olduğu yerlerde kıvrımlı 

dağ-dağ eteği kesişim çizgisi (sinuosity) oluşturur (Bull, 2007). 

Akarsular, tektonik olarak sakin konumda olan dağ-cephe topografyalarında etkin 

şekillendirici süreç olmaktadırlar. Akarsular, yataklarını hızla derine kazarak 

kayaçları aşındırırlar. Daha sonra yamaçlardan türeyen çok miktardaki kırıntılı 

malzemeyi de taşıyarak yavaşça vadi tabanlarını genişletirler. Vadi ağızlarında, 

akarsu gücünün maksimum yoğunluğu, büyük vadilerde, dağın üst kesimlere kadar 

uzanan aşınım girintileri ile sonuçlanır. Böyle bir durumda,  son derece girintili 

çıkıntılı dağ-dağ eteği kesişim çizgisi ortaya çıkmaktadır. Göreceli yavaş yükselme 

devam etmektedir ancak akarsu aşındırması yükselmeye karşı daha baskın 

durumdadır (Bull, 2007). 

Dağ-dağ eteği kesişim sinuositesi (J), dağ ve bitişiğindeki dağ eteği arasındaki 

topografik birleşimin düzlemsel uzunluğunun (  ), kütleyi sınırlayan jeolojik yapının 

(fayın) uzunluğuna (   ) oranıdır (Bull, 2007). 

  
   
   

 

J genel olarak 3’ten küçüktür ve kütleyi sınırlayan fay ya da bir topografik çizgisellik 

boyunca hızla yükselen, yamaçları çok eğimli dağlarda en düşük değer olan 1.0’a 

yaklaşmaktadır (Bull, 2007). 
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Şekil 10: Çalışma alanında dağ-dağ eteği sinuositesi. 

 

Çalışma alanının doğu ve batı yamaçları, dağ-dağ eteği sinuositesi yapmaya elverişli 

yerler olarak belirlenmiştir. Yapılan sinuosite hesaplarına göre, dağın doğusunda 

bulunan dağ-dağ eteği kesiminde sinuosite değeri 1,37; batısında bulunan dağ-dağ 

eteği kesimde ise 1,20 değeri bulunmuştur (Şekil 10). Bu değerlerden yola çıkarak 

çalışma alanının yakın bir jeolojik zamanda tektonik olarak yükseldiği sonucuna 

ulaşılabilir. 

1.3.İklim Özellikleri 

Dedegöl Dağının iklim özellikleri güncel jeomorfolojik süreçleri yönlendiren önemli 

bir faktördür. Çalışma sahasında flüvyal, periglasiyal, karst süreçleri ile çözünme ve 

kütle hareketleri iklim özellikleri ile ya doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. 

Ayrıca Pleyistosen’deki meydana gelen buzullaşmaların meydana geldiği iklim 

koşullarını anlamada güncel iklim özellikleri fikir verecektir. 
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Göller Yöresinde yer alan çalışma alanımız, Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi 

arasında geçiş iklimi olan Akdeniz ardı iklim bölgesinde yer alır. Yarı kurak-yarı 

nemli arasında geçiş özelliğine sahip olan bu iklimin görüldüğü alanlarda yağış 

değerleri yüksek kesimlerde 500 mm geçmektedir. Alt kesimlerde 10-13 ºC olan 

yıllık sıcaklık değerleri, 2000 m dolayında 5-8 ºC’ye düşer. Bu iklim tipinin 

görüldüğü Dedegöl Dağı’nda yarı nemli iklim koşulları hakim durumdadır (Atalay, 

2010). 

Çalışma alanının yağış, sıcaklık, rüzgar ve nem gibi iklim özellikleri rasat verileri 

çerçevesinde incelenecektir. Çalışma alanı dağ kütlesi olduğu için her hangi bir 

meteoroloji istasyonu bulunmamaktadır.  Bu nedenden ötürü, çalışma alanının iklim 

özelliklerini yansıtacak çevredeki meteoroloji istasyonlarına ait verilerin temini 

yoluna gidilmiştir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden, çalışma alanı 

çevresinde bulunan Eğirdir, Beyşehir, Şarkikaraağaç, Sütçüler, Aksu, 

Yenişarbademli ve Kasımlar meteoroloji istasyonlarına ait veriler temin edilmiştir. 

Bu istasyonlardan çalışma sahasına en yakın istasyonlar olan Aksu ve 

Yenişarbademli istasyonlarının sıcaklık, yağış, rüzgar ve nem verileri kullanılırken, 

Kasımlar meteoroloji istasyonun ise rüzgar ve nem verileri bulunmadığından sadece 

ortalama yağış ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. Kasımlar meteoroloji istasyonuna 

ait rüzgar ve nem verileri bulunmadığından, rüzgar ve nem özelliklerini ortaya 

koymak için bu istasyonun yaklaşık 20 km güneybatısında yer alan Sütçüler 

meteoroloji istasyonuna ait veriler kullanmıştır. Ayrıca Kasımlar meteoroloji 

istasyonuna ait sıcaklık rasat verileri kısa dönemi (5 yıl) kapsadığından, rasat 

süresinde kısalığın giderilmesi için Dönmez (1979)’da belirtilen formül 

uygulanmıştır. Bu kapsamda bakı ve relief koşulların benzer olduğu daha uzun rasat 

verilerine sahip (19 yıl) Sütçüler meteoroloji istasyonu verilerinden yararlanılmıştır 

(Tablo 5). Kısalığın giderilmesi işlemi yapıldıktan sonra ortalama sıcaklık 

değerlerinin (13,1 ºC ) değişmediği görülmüştür.  
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Tablo 5: Çalışma sahasının yakın çevresinde yer alan meteoroloji istasyonları ve 

bunlara ait rasat tipi ve süresi verileri. 

İstasyon Adı 

 

Rasat Tipi 

 

Rasat Süresi  

(Yıl) 

Aksu Yağış 37 

Yenişarbademli Yağış 27 

Kasımlar Yağış 23 

Aksu Sıcaklık 19 

Yenişarbademli Sıcaklık 12 

Kasımlar Sıcaklık  5 

Sütçüler Sıcaklık 19 

 

İklim özellikleri incelenirken tez çalışmamıza katkısı açısından, yıllık ortalama 

sıcaklık, aylık ortalama sıcaklık, ortalama yağış, aylık ve yıllık rüzgar esme sayıları 

ve yönleri ile nem verileri ele alınacaktır. 

1.3.1. Yağış 

Dedegöl Dağının yağış özelliklerini ortaya koymak için, çalışma sahası çevresinde 

yer alan Eğirdir, Beyşehir, Şarkikaraağaç, Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli ve 

Kasımlar meteoroloji istasyonlarına ait yağış verileri ele alınmıştır. Bu istasyonlara 

ait veriler CBS ortamında değişik teknikler kullanılarak haritalar oluşturulmuştur. 

Haritalama tekniklerinden biri olan Theissen poligonlama tekniğinde yukarıda adı 

geçen istasyonlara ait uzun yıllar yağış ortalamaları kullanılarak istasyonlara ait 

yağışların etki alanları belirlenmiştir (Şekil 11). Thiessen poligonları’nda yağışı 

etkileyebilecek diğer parametreler dikkate alınmamaktadır. Bu tekniğin temel esası 

nokta bazlı vektör verileri kullanılarak yakınlık analizi yapılmasına dayanmaktadır. 

Thiessen poligonları, sadece noktalar arası eşit uzaklıklara bağlı olarak oluşturulmuş 

poligonlardan ibarettir ve istasyon yakınındaki alanların istasyon değeriyle eşdeğer 

olarak gösterildiği basit bir tekniktir (Thiessen, 1911; Turoğlu, 2008). Elde edilen 

Theissen poligonlama tekniğinde çalışma alanında etkili olan istasyonların Aksu, 

Yenişarbademli ve Kasımlar olduğu görülmüştür (Şekil 11).  
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Şekil 11: Çalışma sahasında ortalama yağış değerlerinin Theissen Poligonlama 

yöntemiyle gösterilmesi. 

 

      

Şekil 12: Çalışma sahasında ortalama yağış değerlerinin Inverse Distance Weighted 

(IDW) (Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon) yöntemiyle gösterilmesi. 

 

Bunun yanı sıra istasyonlara ait yağış değerleri, Inverse Distance Weighted (IDW) 

(Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon) tekniği kullanılarak dağılışı yapılmıştır (Şekil 

12). IDW, enterpole edilecek yüzeyde, yakındaki noktaların uzaktaki noktalardan 

daha fazla ağırlığa sahip olması esasına dayanır. Enterpolasyon sonucuna yakındaki 

kontrol noktaları belirleyici rol oynar. Uzaktaki noktaların etki değerleri ise uzaklık 

mesafesi ile doğru orantılıdır. Bu teknik, enterpole edilecek noktadan uzaklaştıkça 
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ağırlığı azaltır ve örnek noktaların ağırlıklı ortalamasına göre bir yüzey 

enterpolasyonu yapar. Bu yöntem, verileri dairesel olarak haritalamasından dolayı 

gerçekçi verileri yansıtmamaktadır. Prensip olarak yüzeyin genel trendine bağlı bir 

sonuç üretildiğinden gerçek bir enterpolasyon değil, bir trent enterpolasyonu olarak 

kabul edilir (Arslanoğlu ve Özçelik, 2005; Özdemir, 2007; Turoğlu, 2008). 

Çalışma sahası için kullanılan başka bir teknik ise istasyonlara ait ortalama yağış 

değerlerinin, Schreiber formülü uygulanarak elde edilen tahmini yağış değerleriyle 

oluşturulan haritadır (Dönmez, 1979).  

Ph = Po + 54h 

Formülde; 

Ph= Yükseltisi bilinen noktanın bulunacak yağış tutarı, 

Po= Yükseltisi bilinen ve yağış rasadı yapan mukayese istasyonunun yağış tutarı,  

54= Her 100 m. yükseldikçe yağışın 54 mm. arttığını gösteren katsayı, 

 h = Baz alınan istasyon ile yağış miktarı bulunacak nokta arasında yükselti farkıdır 

(hektometre olarak). 

Bu teknik uygulanırken Theissen poligonlaması esas alınarak etki alanı belirlenen 

istasyon poligonlarında 200 metre aralıklarla oluşturulan izohipsler üzerine oturtulan 

noktalara,  yukarıdaki formüle göre hesaplanan yağış tutarları konulmuş ve spline 

enterpolasyon tekniği kullanılarak yağış dağılış haritası üretilmiştir (Şekil 13). 

Şekil 13 incelendiğinde yağış dağılışının güneybatıya bakan yamaçlarda ve kütlenin 

yüksek kesimlerinde fazla oluğu görülür. En az yağış değerleri ise doğu ve 

kuzeydoğu sektöründe görülmektedir.  

Çalışma sahasını kapsayan istasyonların ortalama yağış değerleri incelendiğinde, en 

çok yağışın sırasıyla Aralık, Ocak ve Kasım aylarında meydana geldiği görülür 

(Tablo 6, Grafik 1). En az yağışın ise yaz mevsiminde gerçekleştiği görülür (Grafik 

2). 
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Şekil 13: Çalışma sahasında ortalama yağışın spline enterpolasyonla dağılışı. 

 

Tablo 6 : Yenişarbademli (27 yıl), Aksu (37 yıl) ve Kasımlar (23 yıl) istasyonlarına 

ait aylık toplam yağış miktarı (mm). 

 O Ş M N M H T A E E K A YILLIK 

Yenişarbademli 125.0 95,7 82,2 72,9 53,4 35,9 10,0 7,5 16,9 57,4 98,9 141,0 796,7 

Aksu 121,2 110,9 90,8 87,2 70,8 36,7 17,0 13,6 20,3 63,9 94,5 160,7 887,7 

Kasımlar 41,4 140,2 128,7 93,6 81,6 24 20 14,6 16 78,3 147,2 254,1 1039,7 

 



   

43 

 

 

Grafik 1: Yenişarbademli (27 yıl), Aksu (37 yıl) ve Kasımlar (5 yıl) istasyonlarına ait 

aylık toplam yağış miktarı verilerine göre oluşturulmuş grafik. 

 

 

Grafik 2: Yenişarbademli (27 yıl), Aksu (37 Yıl) ve Kasımlar (5 yıl) istasyonlarına 

ait mevsimlik toplam yağış miktarı verilerine göre oluşturulmuş grafik. 
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1.3.2. Sıcaklık 

Çalışma sahasının sıcaklık özellikleri incelenirken, sahaya yakın istasyonlar olan 

Aksu, Yenişarbademli, Kasımlar ve Sütçüler meteoroloji istasyonları verileri 

kullanılmıştır (Tablo 7). Ayrıca çalışma sahasını ilgilendiren meteoroloji 

istasyonlarına ait ortalama, maksimum ve minimum sıcaklık değerleri grafik olarak 

gösterilmiştir (Grafik 3, 4, 5, 6). Kasımlar meteoroloji istasyonuna ait maksimum ve 

minimum sıcak değerleri bulunmadığından Sütçüler istasyonunun verileri 

kullanılmıştır. 

Tablo 7: Yenişarbademli, Aksu, Kasımlar ve Sütçüler istasyonlarına ait aylık ve 

yıllık ortalama sıcaklık değerleri (ºC). 

 O Ş M N M H T A E E K A YILLIK 

Yenişarbademli -0.1 0.1 4.8 10.5 14.3 18.9 22.2 22.1 18.3 12.4 6.2 1.4 10,9 

Aksu 0.4 0.7 4.5 9.6 13.9 18.2 21.6 21.4 17.1 11.7 6.0 1.9 10,2 

Kasımlar 2,2 2,8 7,0 12,0 15,6 20,2 24,1 24,2 20,3 16,5 8,2 3,7 13,1 

Sütçüler 3,3 3,6 6,9 11,3 15,6 20,3 23,7 23,7 20,3 14,7 8,8 4,7 13 

 

Çalışma alanı çevresinde yer alan Aksu, Yenişarbademli ve Kasımlar istasyonuna ait 

sıcaklık verileri, spline enterpolasyon tekniği ile enterpole edilerek, sıcaklık 

dağılışını gösteren haritalar elde edilmiştir. Bu haritaların elde edilmesinde, yağış 

bölümünde açıklanan yöntemde olduğu gibi izohipsler üzerinde belirlenen noktaların 

tahmini sıcaklık değerleri, en yakın istasyonun verileri esas alınarak ve aşağıdaki 

formül kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 14). 

                                       
   

 

Formülde; 

Ölçülen sıcaklık= Baz alınan istasyondaki ölçülen sıcaklık değeri, 

yf= İstasyonla sıcaklığı bulunacak nokta arasındaki yükselti farkı, 
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t= Her 100 m yükselmeye bağlı olarak oluşan ortalama sıcaklık değişim değeri (0,65 

ºC) (Türkeş, 2010). 

Çalışma alanının spline enterpolasyon tekniği ile yıllık ve aylık ortalama sıcaklık 

dağılışını gösteren haritalar üretilmiştir (Şekil 15, 16, 17). Spline enterpolasyonla 

üretilen haritalar incelendiğinde, çalışma sahasında yıllık ortalama sıcaklık 

değerlerinin -0,8 ºC ile 12,3 ºC arasında olduğu ve sıcaklık değerlerinin yüksek 

kesimlerde oldukça düşük değerlere sahip olduğu görülür (Şekil 15). 

 

 

Şekil 14: Spline enterpolasyon yönteminde esas alınan meteoroloji istasyonları ile 

sıcaklık tahminin yapıldığı noktalar. 
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Şekil 15: Çalışma alanında ortalama sıcaklığın spline enterpolasyonla dağılışı. 

 

Aylık ortalama sıcaklık değerleri incelendiğinde, dağın yüksek kesimlerinde Aralık, 

Ocak ve Şubat aylarında ortalama sıcaklığın  -10, -11 ºC olduğu görülür. Bu kesimde 

yaz aylarında ortalama sıcaklık değerlerinin 10 ºC civarında olduğu görülür (Şekil 

16, 17). 
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Şekil 16: Çalışma alanında Ocak- Haziran aylarına ait ortalama sıcaklıkların spline 

enterpolasyonla dağılışı. 
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Şekil 17: Çalışma alanında Temmuz-Aralık aylarına ait ortalama sıcaklıkların spline 

enterpolasyonla dağılışı. 



   

49 

 

 

Grafik 3: Yenişarbademli Meteoroloji İstasyonu ortalama, maksimum ve minimum 

sıcaklıkların uzun yıllar ortalaması (12 yıl) (1983-1994). 

 

 

Grafik 4: Aksu Meteoroloji İstasyonu ortalama, maksimum ve minimum 

sıcaklıkların uzun yıllar ortalaması (19 yıl) (1983-2003). 
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Grafik 5: Sütçüler Meteoroloji İstasyonu ortalama, maksimum ve minimum 

sıcaklıkların uzun yıllar ortalaması (19 yıl) (1983-2003). 

 

 

Grafik 6: Yenişarbademli (12 yıl), Aksu (19 yıl) ve Sütçüler (19 yıl) İstasyonlara ait 

mevsimlik sıcaklıkların ortalaması. 
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1.3.3. Rüzgar 

Çalışma sahasında rüzgar özellikleri,  yağan karların rüzgarla belirli alanları taşınıp 

biriktirilmesi açısından önemlidir. Çalışma alanı içinde meteoroloji istasyonu 

bulunmadığından, alanın yakın çevresinde yer alan Aksu, Yenişarbademli ve 

Sütçüler meteoroloji istasyonlarına ait yıllık rüzgar esme sayıları ve yönlerine ait 

veriler çalışmamıza fikir vermesi bakımından kullanılacaktır. Rüzgar verilerinden 

elde edilen grafikler incelendiğinde; Yenişarbademli meteoroloji istasyonunda hakim 

rüzgar yönü doğu olup, esme sayısının en fazla olduğu ay Temmuz’dur (Grafik 7). 

Aksu meteoroloji istasyonunda hakim rüzgar yönü güneybatı olup, esme sayısının en 

fazla olduğu ay Ocak’tır (Grafik 8). Sütçüler meteoroloji istasyonunda hakim rüzgar 

yönü kuzey olup, esme sayısının en fazla olduğu ay Temmuz’dur (Grafik 9). 

 

   

Grafik 7: Yenişarbademli Meteoroloji İstasyonu Hakim Rüzgar Yönü ve Aylara 

Göre Rüzgarın Esme sayıları (12 yıl) (1983-1994). 
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Grafik 8: Aksu Meteoroloji İstasyonu Hakim Rüzgar Yönü ve Aylara Göre Rüzgarın 

Esme sayıları (19 yıl) (1983-2003).         

 

  

Grafik 9: Sütçüler Meteoroloji İstasyonu Hakim Rüzgar Yönü ve Aylara Göre 

Rüzgarın Esme sayıları. (19 yıl)  (1975-1993). 
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olduğu ve kalıcı kar sınırının kontinental iklimlere oranla daha alçaktan geçtiği 

bilinmektedir (Erinç, 1971; Turoğlu, 2011).  

Tablo 8: Yenişarbademli, Aksu ve Sütçüler meteoroloji istasyonlarına ait ortalama 

nem değerleri (%). 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Yenişarbademli 78.3 74.8 61.6 50.9 50.4 44.6 40.0 38.4 40.5 50.5 67.9 78.8 

Aksu 76.3 73.8 68.2 60.4 58.3 55.8 52.0 52.5 56.2 62.9 73.6 77.4 

Sütçüler 65.0 64.6 60.4 58.3 54.8 49.6 44.1 43.2 44.1 50.6 60.6 66.5 

 

Tablo 8 incelendiğinde her istasyonda Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında 

bağıl nem oranlarının yüksek olduğu, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 

ise düşük olduğu görülür. 

1.4. Morfodinamik Etken Ve Süreçler 

Dedegöl Dağı’nda yer şekillerinin oluşum ve gelişimine etki eden morfodinamik 

etmen ve süreçlerin açıklanması faydalı olacaktır. Bu etmen ve süreçler araştırma 

sahasının jeolojik ve klimatik özelliklerine bağlı olarak yer şekillerinin oluşmasında 

etkili olmuşlardır. Günümüzde fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma süreçleri ile 

akarsu ve kütle hareketleri gibi etmenler, yakın geçmişte ise buzulların meydana 

getirdiği etmen ve süreçler sahada etkili olmuştur. Bu süreçler yüksek kesimlerde 

çoğunlukla ayrışma, kütle hareketleri ve aşındırma; alçak alanlarda ise biriktirme 

şeklinde kendini göstermektedirler. Sahada yer alan bu etken ve süreçler detaya 

girilmeden ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılacaktır.  

1.4.1. Akarsular ve Seyelan Suları 

Akarsular ve seyelanlar zeminin aşındırılması, aşındırma ve çözülme ile oluşan 

enkazın taşınması ve taşınan malzemenin biriktirilmesi şeklinde etkili olmaktadır 

(Hoşgören, 1993; Erinç, 1996). Çalışma alanında akarsular ve seyelan suları, 

morfodinamik etmenler içinde etki alanı sınırlı olan etmenlerdir. Bunun nedeni 

çalışma alanında yer alan akarsuların büyük ölçüde mevsimlik akarsu özelliğinde 

olması ve yılın belirli dönemlerinde etkili olmasıdır. Dedegöl Dağı’nın, Muslu, Kar 
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Çukuru, Karagöl, Sayacak Dere ve Kisbe Dere Alanlarının yüksek kesimlerinde 

kireçtaşları litolojiye hakim durumdadır. Kireçtaşının varlığına bağlı olarak gelişen 

karstlaşma nedeniyle bu alanlarda mevsimlik akarsular dahi bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla akarsu etkinliği geri planda kalmaktadır.  

Akarsular, çalışma alanında buzullaşmanın görüldüğü alanlarda özellikle morenlerin 

depolandığı alanlarda kısmen etkili olmaktadır. Elma Dere, Kisbe Dere, Kar Çukuru 

başta olmak üzere akarsuların morenleri yararak aşındırdığı görülmektedir. Çalışma 

alanında akarsu birikim şekilleri, akarsuların sınırlı etkilerinden dolayı yaygın 

değildir. Sayacak Dere Alanında Gökdolay Tepenin güneyinde bulunan alanın 

kuzeyinde yüksek eğimli yamaçlardan gelen mevsimlik akarsuların oluşturduğu 

küçük birikinti konileri yer almaktadır. 

Seyelan sularının etkileri ise Sayacak Dere Alanında Sirk 15 ve Kar Çukuru 1 Sirki 

duvarlarında belirgin olarak görülmektedir. Burada ayrışan malzemenin seyelan suları 

ile sirk tabanına doğru taşınıp, biriktirildiği görülmektedir.    

1.4.2. Karstik Süreçler 

Çalışma alanında kalıcı kar sınırı yükseltisi 2230 m olup, bu seviye üstünde kalan, 

buzullaşmanın gerçekleştiği sirk, buzul vadisi, aret, piramidal zirve, törpülenmiş 

yüzeyler gibi buzul aşınım şekillerinin neredeyse tamamı Dipoyraz Fomasyonu 

olarak adlandırılan dolomit, resifal kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşı birimleri üzerinde 

meydana gelmiştir. Bu formasyon 48,1 km² alana sahip olup, yüzölçümü 166,9 km² 

olan çalışma alanında en geniş yayılışa sahip birimdir (Şekil 5). Çalışma alanında, 

başta Dipoyraz formasyonu olmak üzere Triyas karbonatlı serinin otokton olması ve 

napların olmaması, kireçtaşı ve dolomitlerin 1000 metreyi geçen masif birimler 

olmasıyla sonuçlanmıştır (Dumont ve Monod, 1976). Karbonatlı kayaçların varlığı, 

bu alanda karstik süreçlerin etkili olmasına yol açmıştır. Dedegöl Dağında 

karstlaşma, hem yüzeysel (epikarst), hem de dikey karst stilinde gelişmiştir. 

Yüzeysel karstlaşmaya bağlı olarak daha çok lapyalar ve dolinler oluşmuştur. Dikey 

yönde karstlaşma, tektonik etkinlik sonucu yükselmiş, kalın kireçtaşlarından oluşan 

Batı Toros dağ kuşağı içinde görülebilmektedir. Dikey karstlaşmaya bağlı olarak, 

dikey baca boşlukları, yarı dikey mağara, düden ve obruk gibi büyük ölçekli karstik 



   

55 

 

şekiller oluşabilmektedir (Ekmekci, 2003). Dedegöl Dağının, tektonik olarak aktif 

olan Batı Toros dağ kuşağı içinde yer alması, kireçtaşının masif özellikte ve kalın 

olması, karstik gelişimin dikey yönde de gerçekleşmesini sağlamıştır. Dedegöl 

Dağı’nda, dikey karstlaşmaya bağlı olarak, dikey baca boşlukları, yarı dikey mağara, 

su yutan gibi büyük ölçekli karstik şekiller oluşmuştur. Çalışma alanındaki, eski 

buzulların kaynak sahasında, günümüzde sınırlı sayıda mevsimlik akarsu 

bulunmaktadır. Kireçtaşının varlığına bağlı olarak, bu alandaki yüzey suları yer 

altına geçmektedir. Çalışma alanı doğu ve batıdan büyük ölçüde fayla sınırlanmış 

olmasına karşın, küçük ve cılız pınarlar dışında karstik kaynağa rastlanmamaktadır. 

Dedegöl Dağını kuzeyinde ise 1550 m yükseltisinde yüzeye çıkan ve Pınargözü adı 

verilen bir karstik kaynak vardır. Aynı adı taşıyan ve Türkiye’nin en uzun mağarası 

konumundaki bu mağara dağın içinde kuzeyden güneye doğru yaklaşık 15 km 

uzanmaktadır (Foto 1) (Aygen, 1995; Web 2). Çalışma alanının kuzey-güney 

doğrultusunda kat eden bu mağaranın yer altına geçen suları topladığı 

anlaşılmaktadır. Bu karstik kaynak yakınlarında bulunan Yenişarbademli ilçesinin 

içme ve kullanma suyu bu kaynaktan temin edilmektedir. Dedegöl Dağının 3000 

metreye yaklaşan zirveleri ile karstik kaynağın yüzeylendiği 1550 m yükseltisi 

arasında 1000 m geçen kalın karbonat istifinin bulunması, burada karstlaşmanın 

dikey ve derin gelişebileceğini göstermektedir.  

 
Foto 1: Pınargözü Mağarasının dışarıdan (A) ve içeriden (B) görünümü. 

 

Nitekim, dikey yönde gelişen karstlaşmanın delillerine, dar ve uzun baca şeklindeki 

karstik boşlukların (shaft), buzul aşındırması veya faylanmalara bağlı olarak, başta 

Sayacak Dere ve Kisbe Dere olmak üzere bazı yamaçlarda rastlanmaktadır (Foto 2). 

A B 
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Karstik süreçlerin buzullaşma üzerinde başka bir önemli etkisi sirklerin oluşumuyla 

ilgilidir. Karstik erime çukurları, soğuk dönemlerde, kar birikimi ve buzul oluşumu 

için uygun koşulları sağlayan ortamları oluştururlar. Sirklerin büyük bir kısmının 

oluşumunda bu tür erime çukurlarının önemli etkileri olmuş olmalıdır. Ayrıca sirk ve 

buzul vadilerinin buzullar tarafından törpülenmiş yüzeyleri, buzullaşmanın sona 

ermesinden sonra yer yer karstik süreçlerin etkisinde kalarak deforme olmuş veya 

izleri silinmiştir. 

 

  

Foto 2: Çalışma alanında dikey (A, B, C) ve yüzeysel (D) karstlaşma ile oluşmuş 

şekiller. 

 

Günümüzde tabanlarında su yutan bulunan sirklerin çanaklarının derin olduğu ve ters 

eğim değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu tür sirklerde, buzullaşmadan sonra 

karstlaşmanın devam etmesi, polijenik topografya oluşumuna neden olmaktadır. 

A B 

C D 
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1.4.3. Fiziksel Parçalanma 

Fiziksel parçalanmaya ve çözülmeye en elverişli şartlara sahip yerlerden biri, 

sıcaklığın 0 ºC etrafında oynadığı dağların yüksek kısımlarıdır. Dağlık sahalarda 

yükseldikçe yağışlar artar, sıcaklık azalır. Sıcaklığın donma noktası etrafında sık sık 

değiştiği yükseltilere ulaşan dağlarda donma ve çözülmenin neden olduğu 

parçalanma büyük rol oynar. Bu gibi sahalarda çok miktarda köşeli enkaz meydana 

gelir. Fiziksel parçalanma sonucunda zirveler çoğunlukla dişli ve keskin köşeli 

şekillere dönüşür (Erinç, 1996).  

Çalışma alanının denizden uzak olması ve 3000 m yaklaşan yükselti değerleri ile 

karasal iklim özelliklerinin görüldüğü bir yerdir. Dağın yüksek zirvelerinde spline 

enterpolasyon yöntemiyle yapılan sıcaklık dağılışında, yıllık ortalama sıcaklıkların 0 

ºC’nin altına düştüğü görülmektedir. Çalışma alanında periglasiyal alt sınır, orman üst 

sınırına göre yaklaşık 2000 m yükseltisinden, 3 ºC izotermine göre ise 2200-2300 m 

seviyelerinden geçmektedir. Periglasiyal etkinliğin görüldüğü alanlarda, başta 

ilkbahar olmak üzere sıcaklığın donma noktası çevresinde sıkça oynaması ve günlük 

sıcaklık genliğinin fazla olması fiziksel parçalanmayı teşvik etmektedir. Bu sahada 

fiziksel parçalanma maksimum düzeye ulaşır. Burada çatlak ve yarık yüzeyleri 

boyunca ana kayadan kopan ve kütle hareketleri halinde enkaz konileri oluşturan 

köşeli unsurlardan meydana gelmiş ayrışma ürünlerine sık rastlanır. Bu alanda 

meydana gelen konjelifraksiyon sonucu, zirveler piramidal ve keskin köşeli şekiller 

haline gelmiştir. Şiddetli fiziksel parçalanma, buzul vadilerin ve sirklerin yüksek 

eğimli yamaçlarının önlerinde enkaz konileri oluşturmuştur. 

1.4.4. Kütle Hareketleri 

Kütle hareketleri, sıcaklığın donma noktası etrafında sık sık değiştiği iklim 

bölgelerinde ve periglasiyal şartların hüküm sürdüğü yüksek dağlarda en yüksek 

şiddete erişir (Erinç, 1996). 

Dedegöl Dağı çevresi faylarla sınırlanmış yüksek eğim değerlerine sahip bir dağdır 

(Şekil 5, 7). Bu alanda, yüksek eğim değerinin bulunması, periglasiyal süreçlerin 

yaşanması ve fiziksel parçalanmanın yoğun olarak gerçekleşmesinin bir sonucu 
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olarak kütle hareketleri meydana gelmektedir. En yaygın gerçekleşenleri, kaya 

düşmeleri, kaya çığları ve ayrışan enkazın yüksek eğimli yüzeyler boyunca kayması 

gibi kütle hareketleridir. Bu tür kütle hareketlerine, yüksek eğimli sirk duvarları ve 

eski buzul vadilerinin yamaçlarında sıkça rastlanmaktadır. Kütle hareketlerine bağlı 

olarak yer değiştiren kaya ve enkaz malzemesi eğimin azaldığı yüzeylerde koniler ve 

örtüler şeklinde yığılmaktadırlar. Bu tür koni ve örtüler en çok Karagöl, Sayacak 

Dere ve Kisbe Dere alanlarında bulunmaktadır. 

Buzulların taşıyıp biriktirdikleri moren depoları üzerinde de yer yer kütle hareketleri 

meydana gelmiş olduğu görülmektedir. Sayacak Dere Buzullaşma Alanı içinde 

bulunan Yeşilgöl Alanındaki morenlerin zemindeki geçirimsiz şistlerin varlığına 

bağlı olarak kısmen tabansal kaymaya uğradıkları ve deforme oldukları 

görülmektedir. 
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2. BUZUL JEOMORFOLOJİSİ KAVRAMLARI VE 

HARİTALAMA METODOLOJİSİ 

2.1. Jeomorfolojik Haritalama  

Dedegöl Dağı’nın buzul jeomorfolojisi etüdü yapılırken, çalışma alanında bulunan 

glasiyal ve periglasiyal şekillerin tespit çalışması yapılmıştır. Dedegöl Dağı’nın 

buzul jeomorfolojisi, 1/25000 ölçekli analog ve sayısal topografya haritaları, 

1/100000 jeoloji haritası, arazi çalışması esnasındaki elde edilen GPS verileri ve 

çekilen fotoğraflar ve 1/15000 ölçekli renkli (kızılötesi) hava fotoğrafları kullanılarak 

haritalanmıştır. Haritalardan gösterilen şekillerin her biri için değişik bir sembol 

kullanılmıştır. Uluslararası ve standart bir semboloji kullanımı mevcut olmadığından, 

önceki çalışmalarda kullanılan semboller ile bazıları sadece bu çalışmada yer alan 

semboller kullanılmıştır. Kullanılan semboller üretilen haritalarda yer aldığından bu 

bölümde ayrıca belirtilmemiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda başta glasiyal ve 

periglasiyal şekiller jeomorfoloji haritasında gösterilmiştir. Tespit edilen ve 

jeomorfoloji haritasında gösterilen bu şekillerin genel özellikleri hakkında özet 

bilgiler verilecektir. 

2.2. Glasiyal Yerşekilleri 

Bütün aşındırma etmenlerinde olduğu gibi buzullar da gerilerinde aşınım ve birikim 

şekillerine ait izler bırakırlar. Çalışma alanında buzul aşınım ve birikim şekilleri 

bulunmakta olup, aşağıda bu şekiller hakkında detaya girilmeden kısa bilgiler 

verilmiştir. 

2.2.1. Buzul Aşınım Şekilleri 

Dedegöl Dağı’nda buzulların oluşturduğu aşınım şekilleri, küçük aşınım şekilleri ve 

büyük aşınım şekilleri olarak iki grupta ele alınmıştır (Turoğlu, 2011).  

2.2.1.1. Küçük Aşınım Şekilleri 

Küçük aşınım şekilleri genellikle 1 metreden daha küçük boyutta olup, kendinden 

daha büyük şekiller üzerinde yer alırlar (Bennet ve Glasser, 2009). Bu grup içinde, 
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buzul çizikleri, buzul cilaları, çentikler, oluklar, kanallar ve çukurlar yer almaktadır 

(Turoğlu, 2011). Çalışma alanında rastlanan küçük aşınım şekilleri, ana kaya ve 

büyük bloklar üzerinde yer alan çizikler, çiziklerin kombinasyonundan oluşan 

cilalama ve törpülenmiş yüzeylerden oluşmaktadır.  

Küçük aşınım şekillerinden olan glasiyal çizikler, buzulun hareketi esnasında, ana 

kaya ile çakıl ve blokların yüzeyinde, buzulun ağırlığı altında farklı boyuttaki kaya 

parçalarının birbirine veya ana kayaya sürtünmesi sonucu oluşan doğrusal uzanımlı 

aşınım şekilleridir. Karakteristik özellikleri, bu şekillerin bazal enkaz taşıyan sıcak 

tabanlı buzullar tarafından oluşturulmaları ve çiziklerin buzul ilerleme yönünü 

hakkında fikir vermeleridir. Her bir çizik >1 mm den daha büyük klastlar tarafından 

oluşturulmaktadır (Benn ve Evans, 1998; Bennet ve Glasser,  2009; Turoğlu, 2011).  

Cilalanmaya ise ince unsurlu malzeme, muhtemelen silt, sebep olmaktadır. 

Cilalanma olayında ileri derecede buzul-ana kaya temasından dolayı, yüksek oranda 

kırıntılı malzeme ile yatak temas basıncı (>1 MPa) söz konusudur (Bennet ve Glasser 

2009). 

Ana kayası kireçtaşı olan yerlerde çizik gibi küçük aşınım şekilleri genellikle az 

muhafaza edilirler ya da ortamda bulunamayabilirler. Korunmadıkları müddetçe, 

kireçtaşının erimesinden ötürü genellikle çabuk ortadan kalkarlar (Hughes, 2004). 

Dedegöl Dağında buzul çiziklerine, sahanın büyük ölçüde kireçtaşı masifinden 

oluşması nedeniyle çok sık rastlanmamaktadır. Çalışma alanındaki çizikler 

günümüzde ya ortadan kaybolmuş ya da karstlaşmaya uğramış çizikler halinde 

bulunmaktadırlar. 

2.2.1.2. Büyük Aşınım Şekilleri 

Büyük aşınım şekilleri, buzulların ana kaya üzerinde meydana getirdikleri boyutları 

birkaç metreden kilometrelere varan büyüklükte aşınım şekilleridir. Bu grup içinde 

piramidal zirveler, asimetrik tepeler, balina sırtları ve hörgüç kayalar, aret, eşik ve 

sürgü, yatak içi çukurlar ve göller, nunatak, sirk, tekne vadi, asılı vadi, üçgen 

yüzeyler, basamaklar ve fiyordlar gibi aşınım şekilleri yer almaktadır  (Turoğlu, 

2011). Büyük aşınım şekillerinden çalışma alanında rastlananlar ise aret, piramidal 
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zirve, eşik, buzul vadisi, sirk, hörgüç kaya, balina sırtları, basamaklar, yatak içi 

çukurlar ve göllerdir.  

2.2.1.2.1. Piramidal Zirveler ve Aretler 

Piramidal zirveler, bir dağın farklı yamaçlarında yer alan üç ya da daha fazla sirkin, 

duvarlarını geriye doğru aşındırması bağlı olarak sirklerin birbirine yaklaşması 

sonucu oluşan piramit şekilli tepeler ya da zirvelerdir (Erinç, 1971; Turoğlu, 2011). 

Aretler ise piramidal zirvelerin kenarlarını oluşturur ve aynı zamanda sirkleri 

birbirinden ayıran duvarlar durumundadırlar. Aretler dağ buzullarında sirkleri ve 

buzul vadilerini bir birinden ayıran testere ağzı gibi keskin kenarlı sırt veya 

morfolojik duvarlardır (Turoğlu, 2011). 

2.2.1.2.2. Eşikler ve Sürgüler 

Eşikler, sirkleri bir birinden ayıran alçak ve yuvarlak sırtlardır. Ayrıca bir sirkin 

buzul tarafından aştığı sirk çanağının en alçak kesimi ile buzul vadisi boyuna 

profilindeki basamaklı yapıyı oluşturan çıkıntılar da eşik olarak adlandırılır. Sürgüler 

ise litolojik farklılıklardan kaynaklanan, çukurlar arasındaki aşınım artığı alçak sırtlar 

olarak tanımlanır (Turoğlu, 2011). 

2.2.1.2.3. Buzul Vadileri 

Buzul vadileri (tekne vadiler), buzul hareketinin topografya tarafından 

sınırlandırıldığı ve böylece vadi boyunca kanalize edildiği, genellikle derin, 

törpülenmiş, cilalanmış dik duvarları olan, tabanlarında inişli çıkışlı basamakların 

bulunmasıyla kendini gösteren ve  “ U” şekilli enine profile sahip olan vadilerdir 

(Erinç, 1971; Bennet ve Glasser, 2009). Buzul vadileri törpüleme ve zeminden parça 

koparma süreçlerinin birlikte rol aldığı bir buzul aşınım şeklidir. Buzul vadisinin 

törpülenmiş, düzleştirilmiş yamaçları buzul abrazyonu ile gerçekleşirken, vadi 

tabanında yer alan hörgüç kaya gibi şekillerinden varlığından dolayı zemindeki 

kayaçların koparılması şeklinde gerçekleşen aşınımın delillerini ortaya koyar (Bennet 

ve Glasser 2009). Buzul vadilerinin glasiyolojik önemi, bunların sıcak tabanlı 

buzullar tarafından meydana getirilmeleri, bol miktarda erime suyu içermeleri ve 

buzulların hızlı hareket etmeleri ile kendini göstermektedir.  
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2.2.1.2.4. Sirkler 

Sirkler, dağ buzullarının en sık rastlanılan aşınım şekillerinden biridir. Genellikle 

amfiteatr, yarım daire veya elips şeklindeki çanaklardır (Erinç, 1971, Turoğlu, 2011).  

Benn ve Evans (1998) ise, sirkleri hafif eğimli bir tabanın etrafında eğim yukarı 

yönde dik kayalar ya da dik yamaçlarla kavisli bir şekilde çevrili, eğim aşağı yönde 

ise açık olan çanaklardır şeklinde tanımlamışlardır. Sirkin tabanının bir bölümünün 

en az 20º’ den daha az eğime sahip olması, sirk duvarının bir kısmının ise ortalama 

talus açısından (31º-36º) daha dik eğime sahip olması gerekmektedir (Evans ve Cox, 

1995; Evans, 2006; Mîndrescu vd., 2010).  Sirklerin glasiyolojik önemi, sirki 

oluşturan buzulların, sıcak tabanlı olmaları ve bol miktarda buzul erime suyu 

içermeleridir. Ayrıca sirklerin yükseltileri ve bakı özellikleri, genellikle buzullaşma 

dönemindeki kalıcı kar seviyesi bilgilerini elde etmek için paleoklimatik 

rekonstrüksiyon çalışmalarında kullanılmaktadır (Bennet ve Glasser, 2009).  

Çalışma alanında bulunan sirklerin detaylı morfometrik analizleri yapılmıştır. Bu 

analizler için, Evans and Cox, (1974, 1995) ve Evans (2006) tarafından ileri sürülen 

ve değişik araştırmacılar tarafından (Davis, 1999; Marinescu, 2007; Mîndrescu vd., 

2010; Hughes vd., 2007; Simoni, 2011) yenilenen ve kullanılan yöntemler 

izlenmiştir. Morfometrik değerler, Evans ve Cox’un (1974, 1995) tarafından 

kullanılan bir dizi tanımlamaya dayanmaktadır (Tablo 9). Çalışma alanında sirklerin 

sınırlarının belirlenmesinde aşağıda belirtilen yöntem uygulanmıştır; Öncelikle 

ArcGIS 9.3 programından 1/25000 ölçekli sayısal topografya haritası kullanılarak 

sayısal yükselti modeli (SYM) elde edilmiştir. Elde edilen sayısal yükselti 

modelinden hillshade ve eğim haritası üretilmiştir. Eğim haritası kullanılarak eğim 

değerleri “kontur” olarak elde edilmiştir. ArcGIS 9.3 programında sayısal yükselti 

modeli, hillshade, izohips ve eğim kontürleri etkin haldeyken sirklerin sınırları 

literatürde belirtilen kriterler çerçevesinde çizilmeye başlanmıştır. Sirk duvarlarının 

üstten sınırlandırılması yapılırken, sırtlar üstünde dış bükey gidişli izohipler ile 

sirklerin içine doğru uzanan içbükey izohiplerin oluşturduğu sınır üzerinde eğimin 

27º olduğu kesimler dikkate alınmış ve sınır buralardan geçirilmiştir (Evans ve Cox 

1995). Sirk eşiğinin belirgin olmadığı durumlarda, sirkin kavisli duvarlarının 
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sonlandığı yerlerden sınır çizilmiştir. Sirk tabanı ve duvarlar arasında sınırın belirgin 

olmadığı yerlerde sınır (ideal olarak sirk tabanı 20º ‘den daha az; sirk duvarı ise 35º 

den daha fazla eğim değeri gösterir), 27º eğim değerine sahip yerler dikkate alınarak 

çizilmiştir (Evans ve Cox, 1995; Marinescu, 2007). 

Sirklerin sınırlandırılması yapıldıktan sonra, sirk eşiğinin orta noktasından başlayan 

ve sirki yaklaşık iki eşit parçaya ayıracak şekilde, sirk eşiğinin tam karşısında yer 

alan sirk duvarına doğru bir çizgi çizilerek (eksen) sirk ikiye ayırılmıştır. Bu çizgiye, 

orta eksen (median axis) çizgisi denilmektedir. Sirkin uzunluğu, sirkin iki noktası 

arasındaki en uzun mesafeden ziyade orta eksen boyunca elde edilen uzunlukla (L) 

ifade edilir. Sirkin orta ekseni çizildikten sonra, orta eksene dik en uzun mesafeyi 

temsil eden genişlik (W) doğrusu belirlenmiştir (Şekil 18) (Evans ve Cox 1995; 

Marinescu, 2007). Diğer morfometrik parametreler Tablo 9’da belirtildiği ölçülmüş 

ve hesaplanmıştır. 

 

Şekil 18: Sirklerin tanımlanmasında kullanılan ana çizgiler (Örnek, Muslu Sirk 6). 
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Tablo 9: Sirklerin Morfometrik Parametreleri (Evans ve Cox, 1995; Evans, 2006; 

Simoni, 2011). 

No. Morfometrik parametreler Ölçü 

Birimi 

Hesaplama Yöntemi  Kategori 

V1 Minimum Taban Yüksekliği (lowalt) m Ölçme  

V2 Ortalama Taban Yüksekliği (flooralt) m (V3 + V1) / 2  

V3 Maksimum Taban Yüksekliği (maxflalt) m Ölçme  

V4 Orta Eksen Sırt Yüksekliği (medcralt) m Ölçme Yükseklik 

V5 Ortalama Sirk Yüksekliği (medalt) m (V4 + V1) / 2 

V6 Maksimum Sırt Yüksekliği (maxcralt) m Ölçme  

V7 Su Bölümü Çizgisi Maksimum Yüksekliği 

(maxabalt) 

m Ölçme  

V8 Orta Eksen Yüksekliği  (H) m V4 - V1  

V9 Maksimum  taban Amplitüdü (maxflampl) m V3 - V1  

V10 Orta Eksen Uzunluğu,(Sırttan Eşiğe) (L) m Ölçme  

V11 Orta Eksene Dik Maksimum Genişlik (W) m Ölçme  

V12 Orta Eksende Sirk Duvarı ile Sirk Tabanı 

Arasındaki Yükseklik  (wallht) 

m V4 - V3  

V13 Genişlik/Uzunluk Oranı (widlen)  V11 / V10  

V14 Uzunluk/ Genişlik Oranı (lenwid)  V10/V11  Boyutlar 

V15 Uzunluk/Yükseklik Oranı (lenH)  V10 / V8  

V16 Çevre Uzunluğu (P) m Ölçme  

V17 Sirk Tabanı Alanı (flS) km
2
 Ölçme  

V18 Sirk Alanı (S) km
2
 Ölçme  

V19 Relatif  Boyut km V18 / V8  

V20 Ana Boyut km
3
 2 • V18 • V8 / 3 veya 

Π • V10- V11V8 / 6  

 

V21 Dairesellik indeksi (CI)  4 Π • V18 / V16 
2
  

V22 Orta Eksenin Yönü (axgrad) derece Ölçme  Bakı 

V23 Relatif Yön  Ölçme 

V24 Orta Eksen Eğimi (axgrad) derece arc sin (V8/ V10)  

V25 Ortalama Taban Eğimi (medflgrad) derece arc sin (V9/ L Sirk Tabanı)  Eğim 

V26 Ortalama Sirk duvarı Eğimi (medwallgrad) derece arc sin (V12/ L Sirk Duvarı)  

 

Çalışma alanında bulunan sirklerin gelişim aşamaları değişik araştırmacıların 

kullandığı yöntem takip edilerek sınıflandılmıştır (Evans ve Cox, 1995; Davis, 1999; 

Evans, 2006; Mîndrescu vd., 2010). Sınıflanma ile ilgili aşamalar ve tanımı Tablo 

10‘da gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Sirklerin gelişim aşamalarına göre sınıflandırılması  (Evans, ve Cox, 1995; 

Davis, 1999; Evans, 2006; Mîndrescu vd., 2010). 

Sirk Gelişim 

Aşaması 

Tanımı 

1= Klasik Sirk duvarı ve sir tabanı belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Sirk duvarı taban 

çevresinde kavislenerek uzanmakta ve sirk tabanında göl bulunmaktadır. 

2= İyi Gelişmiş Sirk duvarı ve sirk tabanı belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Sirk duvarı taban 

çevresinde kavislenerek uzanmakta ancak sirk tabanında göl bulunmamaktadır. 

3= Belirgin Sirkin varlığı tartışmasızdır, ancak taban veya sirk duvarı özelliklerinden biri 

zayıf olabilir. 

4= Az Gelişmiş Zayıf, az gelişmiş ve bazı şüphelerin olduğu sirklerdir. Ancak iyi gelişmiş 

özelliklerden biri zayıf  olanı telafi eder. 

5= Marjinal Varlığı ve orijini şüpheli olan sirklerdir. 

 

2.2.1.2.5. Balina Sırtları ve Hörgüç Kayalar 

Balina sırtı ve hörgüç kayaların glasiyolojik önemi, bunların,  bazal enkaz taşıyan 

sıcak tabanlı buzullar tarafından oluşturulmalarıdır. Balina sırtları buzul akış 

yönünde gelişmiş, her tarafından törpülenmiş ana kaya çıkıntılarıdır (Turoğlu, 2011). 

Balina sırtlarında ileri derecede buzul-ana kaya temasından ve buzul altı boşlukların 

baskılanmasından dolayı yüksek efektif normal basınç (>1 MPa) değerleri, kalın 

buzul ve çok az taban erime suyu mevcudiyetine bağlı olarak düşük kayma hızı 

sonucuna ulaşılmaktadır. Hörgüç kayalar ise asimetrik tepeler ve sırtlardan 

oluşmaktadır. Bu sırtlar, buzulun ilerlediği yönde törpüleme suretiyle aşındırmaya 

uğrarken, diğer yönde koparmayla yaptığı aşınım sonucu gerçekleşir. Bu anlamda 

buzul ilerleme yönü ve yönelimi hakkında bilgi verebilirler (Turoğlu, 2011). Hörgüç 

kayalarda balina sırtları gibi bazal enkaz taşıyan sıcak tabanlı buzullar tarafından 

oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra tabandaki boşluk varlığından yola çıkarak düşük 

efektif normal basınç (0.1-1 MPa) değerlerini ve hızlı akış gösteren buzulları işaret 

etmektedir (Bennet ve Glasser 2009).  

2.2.1.2.6. Basamaklar 

Buzul aşınım şekillerinden biri olan basamaklar, ana kaya yüzeyinde bulunan 

basamak şeklindeki yüzeylerdir. Bunların oluşumunda buzul aşındırması temel faktör 

olması ile birlikte ana kayadaki litolojik farklılıklar, tektonik yapı ve önceki 

morfolojik özellikler önemli rol oynar (Turoğlu, 2011). 
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2.2.1.2.7. Çukurlar 

Yatak içi çukurlar, buzul vadi tabanlarının, aşınma karşı dirençsiz kayalardan oluşan 

kesimlerinde, fiziksel parçalanma sonucu oluşan enkazın buzul tarafından taşınması 

ile meydana gelen çukurlardır. Bu çukurlar daha sonra su ile dolarak buzul vadisi 

içindeki göllere dönüşebilir (Turoğlu, 2011). Çalışma alanında kireçtaşının geniş 

yayılış alanına sahip olması nedeniyle çukur ve karstik erime çukurlarını bir birinden 

ayırmak güçleşmektedir. 

2.2.2. Buzul Birikim Şekilleri 

Buzul birikim şekilleri, başta buzulların zemindeki kayaları aşındırması ya da 

koparmaları sonucu bünyelerine aldıkları malzeme ile periglasiyal süreçler ve kütle 

hareketleriyle yüksek kesimlerden buzulların üstüne ve kenarlarına düşen 

malzemelerden oluşmaktadır. Bu malzemeler, ince tanelerden iri bloklara kadar 

değişik boyutta ve kenarlı, köşeli, yarı köşeli, yarı yuvarlak gibi değişik şekillerde 

olabilmektedir (Turoğlu, 2011). Doğrudan buzullar tarafından depolanmış 

malzemeler till olarak bilinirler (Bennet ve Glasser, 2009).  Buzul yükünden oluşan 

bu malzemeler tabakasız ve tabakalı depolar olmak üzere iki grupta toplanabilir 

(Turoğlu, 2011). Çalışma alanında tabakasız buzul birikim şekilleri mevcut olup, 

bunlar buzul kenarı morenleri ve taban tilleri olarak ayırtlanmıştır. Buzul kenarı 

morenleri adından da anlaşılacağı gibi buzul kenarında meydana gelen birikim 

şekilleridir. Bennet ve Glasser (2009) üç buzul kenarı moreni tasnif etmiştir: a) 

glasitektonik (push-itilme) morenler; b) yığılma (dump) morenleri ve c) ablasyon 

morenleri. Buzul kenarı morenleri bulundukları yere bağlı olarak cephe ve yan 

morenlerini oluştururlar (Hughes, 2004). Çalışma alanında bulunan morenler, buzul 

kenarı morenlerinden yan ve cephe morenleri (itilme, çekilme ve nihai morenler) ile 

ablasyon morenlerinin bir türü olan hummocky morenlerden oluşmaktadırlar. 

Çalışma alanında bulunan buzul birikim unsurlarından diğeri taban tilleridir. Bunlar 

buzul altında taşınan malzemelerin, yükün fazlalaşması ya da ablasyonun 

kuvvetlenmesi gibi sebeplerle buzulun taşıma gücünün ortadan kalkması sonucu vadi 

tabanına ya da zemine biriktirilmesi ile meydana gelirler. Oluşum şekilleri, kökenleri 

ve tekstür ve strüktür özelliklerine göre farklı till türleri ayırt edilebilmektedir 
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(Turoğlu, 2011). Çalışma alanında vadi tabanlarında ve vadi yamaçlarının alt 

kesimlerinde rastlanan tiller, taban tilli olarak nitelendirilmiştir.  Çalışma alanında 

taban tilleri, çoğu kez tümsekli ve küçük sırtlar halinde bulunmasından dolayı taban 

morenleri adı altında ele alınmıştır. 

2.2.2.1. Yan Morenleri 

Yan morenleri karakteristik olarak vadi buzulları tarafından oluşturulurlar. Buzulun 

kenarında sırtlar halinde uzanan, buzul akış doğrultusuna paralel, bir kısmı buzulun 

aşındırdığı malzemelerden, bir kısmı ise buzul kenarına yamaçlardan düşen enkaz 

malzemelerinden oluşurlar (Erinç, 1971; Bennet ve Glasser, 2009; Turoğlu, 2011).  

Yan morenleri bir buzulun denge hattı yükseltisinin altında oluşurlar ve böylece eski 

buzullar dinamikleri hakkında önemli bilgiler verirler. Yan morenlerinin denge hattı 

yükseltisinin altında gelişmelerinin nedeni buzulların denge hattı yükseltisinin 

üstünde buzulun merkezine doğru; denge hattı yükseltisinin altında ise buzul 

kenarına doğru akış göstermeleridir (Nesje ve Dahl, 2000; Hughes, 2004). Yan 

morenleri çoğu kez vadi kenarlarında bir yanda diğerinden daha büyük olacak 

şekilde asimetrik bir özellik gösterir. Bu asimetri, buzulun yukarı kesimlerinde 

anakaya yüzeylerinin alansal büyüklüğüne bağlı olarak, buzulun kenarındaki enkaz 

dağılışına yansır (Bennet ve Glasser, 2009). 

2.2.2.2. Cephe Morenleri 

Buzulların içinde, yüzeylerinde, yanlarında ve tabanlarında taşınan enkazın buzul dili 

ve loblarının sonlandığı yerlerde, onları kuşatacak şekilde meydana gelen moren 

setlerine cephe moreni setleri adı verilir. Bunlar aynı zamanda nihai morenler olarak 

da bilinirler. Bu moren depoları, alttan taban morenlerine, kenarlardan ise yan 

morenlerine geçerler (Erinç, 1971). Cephe moren depoları, buzulun ilerlemesi, 

durgun dönemi ve gerilemesi sırasında oluşabilirler. Bundan dolayı oluşum şekilleri 

ve diğer fiziki özellikleri dikkate alındığında cephe moreni depoları üç gruba ayrılır: 

a) itilme morenleri; b) nihai morenler; c) çekilme morenleri (Turoğlu, 2011). 

a)İtilme Morenleri: İtilme morenleri (glasitektonik ya da push morenleri) buzulun 

mevsimlik ya da uzun süreli ilerlemesi ve gerilemesi sırasında farklı kökene sahip 
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enkaz malzemeyi iterek, öteleyerek yığmak suretiyle oluşturduğu morenlerdir. 

Şekilsel olarak, buzulların önünde, itilmeyle oluşmuş birkaç metre veya daha fazla 

yükseklikteki sırtlar ya da tepelerdir (Turoğlu,  2011). 

b)Nihai Morenler: Buzul ilerlemesi maksimumum sınırlara ulaştıktan sonra, 

ablasyona bağlı olarak durgunluk ve gerileme süreci başlar. Buzul, bu aşamada 

taşımakta olduğu yükünü en son ilerlediği bu sınırlarda bırakır ve cephe moreni 

setlerinden birini oluşturan “buzul önü morenleri” veya nihai morenleri oluştururlar. 

Bu sırtlar, buzulların ilerlediği en son noktaları gösterirler ve buzulun sınırlarını 

ortaya koyan önemli delilleri teşkil ederler (Turoğlu, 2011). 

c) Çekilme Morenleri: Buzulun gerilemesi veya çekilmesi esnasında zaman zaman 

geçici durgunluk dönemleri, bazen de hızlanan çekilme dönemleri olur. Buzulun 

gerilemesi sırasında meydana gelen geçici durgunluk dönemlerinde birikim sonucu 

meydana gelen sırtların oluşturduğu morenlerdir. Çekilme morenlerinin karakteristik 

özellikleri, bir birine paralel, sırt, tepeler ve çukurlar oluşturmalarıdır. Çekilme 

morenleri, buzulun yıllık veya daha uzun süreli sınır değişikliklerinin varlığını ortaya 

koyarlar (Turoğlu, 2011). 

2.2.2.3. Hummocky Morenler 

Hummocky morenler, eski buzulların sınırlarında düzensiz dağılım gösteren, çeşitli 

büyüklükte tepecik ve çukur alanlardan oluşan, belirli bir düzene sahip olmayan, 

erime artığı buzul nüveleri içeren enkazın oluşturduğu moren depolarıdır (Çiner vd., 

1999; Çiner, 2003b; Hughes, 2004; Bennet ve Glasser, 2009; Benn ve Evans,  1998; 

Turoğlu, 2011). Oluşumları ve bulundukları konum itibariyle buzulun yavaş yavaş 

çekilmesi sırasında oluşan çekilme morenleri ve ile diğer cephe morenleri arasında 

yakın ilişkiler vardır (Turoğlu, 2011). 

2.2.2.4. Taban Morenleri 

Az eğimli yamaçlar veya düzlüklerde düzenli bir dağılım ve ardalanma göstermeyen, 

buzulun ilerlemesi ve çekilmesi sırasında tabanda bir örtü oluşturacak şekilde 

taşınmış enkazın biriktirilmesi ile oluşurlar. Bazal tilli üzerinde yer alırlar ve 
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ablasyon morenleriyle karışırlar. Buzul sürüklenmesi ile taşınan enkaz heterojen 

nitelikli olup buzula farklı şekilde karışan malzemeden oluşurlar. İri taneli 

malzemeler zemine sürtünmeden dolayı, diğer moren türlerine oranla az da olsa 

aşınıma uğramışlardır (Turoğlu, 2011). 

2.2.3. Buzul Önü Birikim Şekilleri 

Buzul önü birikim şekilleri karakteristik özellikleri dikkate alındığında, sandur, 

glasiyal-göl depoları, glasiyal-deniz depoları ve lös depoları olarak 

sınıflandırılabilirler (Turoğlu, 2011). Çalışma alanında buzul önü birikim 

şekillerinden biri olan sandur oluşumuna rastlanılmaktadır. 

2.2.3.1. Sandur 

Sandurlar, glasiyal dönemde buzullardaki erimenin önemli orana ulaştığı neve 

hattından doğan ve buzulların marjinal kısımlarından bol enkaz alıp sürükleyen buzul 

üstü, buzul altı ve buzul içi kanallardan gelen erime sularının, buzul önlerinde eğimin 

azalmasına bağlı olarak taşıdıkları çakıl, blok, kum ve silt gibi maddelerden oluşan 

malzemeyi biriktirmesiyle oluşmuşlardır. Flüvyo-glasiyal kökenli bu depolar bir çeşit 

birikinti konisi niteliğindedirler. Buzul erime suyu ile taşınan bu malzemeler iyi 

elenmiş ve aynı zamanda iyi derecelendirme gösterirler. Enkazla gömülü buzulların 

olmadığı buzul önlerinde, sandur morfolojisi, flüvyal birikim süreçlerinde olduğu gibi 

setler, kanallar ve taraçalardan meydana gelen depolama özelliğini yansıtır. Sandurlar, 

oluşumlarından sonra, üzerinde yer alan akarsular tarafından yarılarak taraçalı bir 

görünüm alırlar. Bu durum, sandurlar için tanıtıcı özelliğe sahiptir. Çünkü, glasiyal 

dönemde taşıma güçlerinin fazla olmasına bağlı olarak çok miktarda yük taşıyan 

akarsular, örgülü akış gösterirler ve derine doğru aşındırma fırsatı bulamazlar. Ancak 

bu akarsuların, glasiyasyonun sona ermesi ile taşıdıkları yükün azalmasına bağlı 

olarak derine doğru aşındırma güçleri artar ve sandur yarılarak taraçalı bir görünüm 

alır (Benn ve Evans, 1998; Erinç, 1971; Bennet ve Glasser, 2009; Turoğlu, 2011). 
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2.3. Periglasiyal Şekiller 

Periglasiyal ortamları belirlemek için iki kriter dikkate alınmaktadır. Bunlardan 

birincisi, donma-çözülme döngülerinin sıklıkla tekrarlanması;  ikincisi daimi donmuş 

zemin veya permafrostun varlığıdır (Goudie, 2006; French, 2007). Periglasiyal 

sahalardan fiziksel ayrışma ve kütle hareketleri ön plandadır. Periglasiyal sınır 

günümüzde kabaca tundralara ve yüksek dağlar üzerinde orman sınırının üstünde yer 

alan alpin bitki topluluklarının bulunduğu kesimi kapsamaktadır (Erinç, 1971). 

French (2007)’e göre periglasiyal etkinliğin görüldüğü sahalar, yıllık ortalama 

sıcaklığın +3 ºC’den daha düşük olduğu yerlerdir. Periglasiyal sahalar ise kendi 

içinde,  yıllık ortalama sıcaklığın -2 ºC’den daha düşük olduğu ve donma etkinliğinin 

baskın olduğu yerler ile yıllık ortalama sıcaklığın -2 ºC ve +3 ºC arasında olduğu, 

donma etkinliğinin görülmesine karşın fazla baskın olmadığı yerler olarak iki alt 

gruba ayırmıştır (French, 2007). Çalışma alanında yıllık ortalama sıcaklık değerleri 

yapılan spline enterpolasyon dağılışına göre (Şekil 15), en düşük –0,8 ºC çıktığından 

yukarıda belirtilen periglasiyal saha sınırlamasına göre ikinci grubu ifade eden 

özellikleri taşımaktadır. Çalışma alanında periglasiyal etkinliğe bağlı olarak görülen 

başlıca periglasiyal şekiller pronival veya protalus setleri (rampart) ve talus 

depolarıdır. 

2.3.1.  Pronival Setleri 

Pronival veya diğer adıyla protalus setleri (pronival or protalus ramparts),  

periglasiyal ortamlarda dik ana kaya yamaçlarının dibine yakın yerlerde bulunan 

kalıcı ya da mevsimsel karların önlerinde yer alan enkazdan müteşekkil sırt şeklinde 

setlerdir. Daha çok dik kaya duvarları altlarında yer alan bu setler, düz bir çizgi 

halinden kavisli özelliğe kadar değişik şekillerde olabilirler. Pronival setleri, 

genellikle kar yatağı çevresinde yükselen dik yamaçlardan türeyen iri ve köşeli 

malzemeden oluşurlar (Hughes, 2004; Goudie, 2006). 

2.3.2. Talus Depoları 

Talus depoları, gevşek, iri, genellikle köşeli kayaç parçalarından oluşan, içinde 

boşluklar bulunan enkazın, dik yamaçlarının diplerinde birikmesiyle oluşurlar. Çok 
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çatlaklı kireçtaşlarının bulundukları yerde ana kayadan kaya kopmaları sıklıkla 

gerçekleşir. Bu tür kaya kopmaları, aşağıya doğru düşme ve devrilme şeklinde intikal 

eder. Kaya kopmalarına değişik süreçler neden olabilir. Bunlar donmaya bağlı olarak 

kayaçtaki çatlakların genişlemesine ve kayacın eğim stabilitesini bozarak 

oluşabilirler. Ayrıca, vadi buzullarının çekilmesiyle birlikte, desteksiz kalan vadi 

yamaçları çok dik eğime sahipse, kaya düşmelerinin gerçekleşmesi muhtemeldir. 

Talus depoları pek çok ortamda meydana gelebilir ancak en belirgin olarak fiziksel 

ayrışmanın baskın olduğu ortamlarda oluşurlar (Benn ve Evans 1998; Goudie, 2006; 

Hughes, 2004). Çalışma alanında talus depolarına, periglasiyal etkinlik alanında, 

başta dik buzul vadisi yamaçlarında, sirk duvarı önlerinde ve aretlerin bulunduğu 

yerlerde oldukça sık rastlanmaktadır. Bunlar bazen küçük bir koni şeklinde 

olabildikleri gibi, bazen de buzul vadisi tabanlarına kadar ulaşan iri bloklardan 

oluşan kalın bir enkaz örtüsü halinde yayılış gösterirler.  
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3. BUZUL JEOMORFOLOJİSİ 

Çalışma alanımızı oluşturan Dedegöl Dağı, Batı Toroslar orojenik kuşağı içinde yer 

alan ana hatlarıyla güneyden kuzeye ve kuzeybatıya doğru uzanış gösteren en yüksek 

noktası 2992 m olan bir dağdır. Kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 12 km 

uzunluğa, doğu-batı doğrultusunda ise 5-6 km genişliğe sahiptir.  Dedegöl Dağı, 

tektonik olarak Türkiye’nin en aktif yerlerinden biri olan “Isparta Açısı” içinde,  bu 

alanının doğu kesiminde yer almaktadır.  

Dedegöl Dağı, güney-kuzey doğrultulu uzanışa sahip olmakla birlikte, tabanı kuzey, 

tepe kısmı güneye bakan bir üçgeni andırmaktadır (Şekil 19). Dedegöl Dağı masifi, 

doğuda,  genç yaşta,  kısmen Miyosen’den sonra, önemli düşey bir fayla (atımı 1500 

metrenin üstünde) sınırlanmıştır. Bu nedenle masifin eski tabanı yüzeylenmiştir 

(Bozburun Şistleri). Güneyde, büyük İncebel yakasında Miyosen 

konglomeralarından oluşmuş dar bir geçit ile sınırlanmıştır; batıda, Kasımlar 

Triyasik şistlerinde (Karniyen - Noriyen) karbonatlı örtü ve bazen de bunun tabanını 

ekaylandıran bir bindirme hattı ile sınırlanmıştır. Kuzeyde ise, masif örtüsü Kasımlar 

şistlerinin alt kısmında yapı olarak kaybolur (Rahatalanı yayla) ve bu kesimde 

masifin tamamı tektonik olarak Anamas Dağı bindirmesiyle örtülmüştür (Dumont ve 

Monod, 1976). Kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve bir sırt ya da antiklinal 

görünümünde olan zirveler bölgesi, Muslu Vadisi ile Karagöl alanında bulunan üç 

vadi tarafından yarılarak, kesintiye uğratılır (Şekil 19). Dağın batı yamaçları 

güneydoğu-kuzeybatı gidişli olup, bu alan da doğu yamaçlar gibi çok kısa mesafede 

2800-2900 metrelerdeki zirvelere ulaşılmakta, çok eğimli yamaçları oluşturmaktadır. 

Dağın batı yamaçlarında güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda Kar Çukuru buzul 

vadisi kütleyi bu kesimde oldukça derin yararak, kütlenin iç kısımlarına sokulmuştur. 

Dedegöl Dağı’nın kuzey yamaçları, Sayacak Dere, Kisbe Dere,  Elma Dere ve kolları 

tarafından yarılmıştır. Bu dereler arasında kalan kesimler ise dağın diğer yamaçları 

gibi oldukça fazla eğimli yüzeyleri oluşturmaktadırlar. Dedegöl Dağının güney 

bölümü ise doğu ve batı yamaçların bir birine çok yaklaştığı ve ince bir sırt ya da 

antiklinal halini aldığı bir özellik göstermektedir. Dağın bu bölümünde yükselti 

değerleri de azalmakta ve dağı sınırlayan bir özellik arz etmektedir (Şekil 19).  
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Şekil 19: Dedegöl Dağı ve çevresinin sayısal yükselti modeli. 
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Dağın doğusunda 1150-1200 m seviyelerinde bulunan alçak kesimlerden 2990 m 

seviyelerine kısa bir mesafe ulaşılan, çok eğimli bir yamaç özelliğindedir (Şekil 19). 

Çalışma alanımızı oluşturan Dedegöl Dağı’nın günümüzdeki topografyasını temsil 

eden yer şekilleri çeşitli olup, oluşumunda geçmişten günümüze değişik etken ve 

süreçlerin rol aldığı bir gelişim aşamasından geçerek günümüze ulaşmışlardır. 

Dedegöl Dağı ve çevresinin içinde olduğu Isparta Büklümü ilk olarak, erken 

Mesozoyik’te Anadolu Bloğunun, Arap-Afrika Levhasından riftleşerek ayrılmıştır 

(Pamphylian Okyanusunun gelişimi) (Altuncu, 2009). 

Bu dönemde bugün Isparta Büklümünün iç kısmında yer alan ve Antalya naplarını 

oluşturan okyanusal havza çökelleri ve ofiyolitlerin gelişmesi ile bu havzanın kenar 

kesimini (platformunu) oluşturan karbonat kayaları (Beydağ otoktonu-Akseki-

Anamas otoktonu) gelişmiştir (Poisson vd., 2003; Altuncu, 2009). Isparta 

Büklümünün evriminde Geç Mesozoyik-Erken Senozoyik döneminde Pamphylian 

okyanusunun kapanması ve Neotetis okyanusunun kapanmasının izleri görülür. 

Tersiyer döneminde (Orta Miyosen) ise Arap-Afrika plakasının Anadolu levhası ile 

çarpışmasıyla Anadolu levhasının batıya doğru kaçması ve Batı Anadolu’daki K-G 

yönlü gerilme rejiminin başlamasıyla Neotektonik dönem başlamıştır (Şengör ve 

Yılmaz, 1981; Altuncu, 2009). 

Dedegöl Dağı’nın oluşumunda etkili olan tektonik etkinlik sonucu, alanda 

faylanmalar ve bindirmeler meydana gelmiştir. Bu hareketler dağın bugünkü 

yükseltisini kazanmasında etkili olmuşlardır. Tektonik etkinlikle birlikte, çalışma 

alanında morfojenetik-morfoklimatik süreçler de etkili olmuşlardır. Bu süreçler 

klimatik değişikliklere bağlı olarak flüvyal, glasiyal, periglasiyal, karstik ve kütle 

hareketleri şeklinde kendini göstermişlerdir.  Dedegöl Dağı’nda, adı geçen etken ve 

süreçlere ait yer şekilleri dağın muhtelif bölümlerinde rastlanılmakta olup, bu etken 

ve süreçlere ait şekillerin günümüzde iç içe geçtikleri polijenik topografya meydana 

getirdikleri görülmektedir (Şekil 20).  
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Şekil 20: Dedegöl Dağı'nın jeomorfoloji haritası. 
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Akarsu etkinliği ile oluşan vadilerin, Pleyistosen buzullaşmaları ile şekilsel 

özelliklerinin değişmesi ve vadi tabanlarında eğim düzensizliklerinin bulunması, 

karstik etkinlik sonucu oluşan dolinlerin, sirk buzullarının birikim alanı haline 

geçmesi ve bu dolinlerin sirk şeklini almaları, sirklerin günümüzde karstik süreçlerin 

etkisinde bulunmaları bunlara örnek olarak verilebilir. Dedegöl Dağı’nın 

jeomorfolojik gelişiminde etkili olan etken ve süreçlerin, Pleyistosen’de meydana 

gelen buzullaşmalara etkisine ilerleyen bölümlerde değinilmiştir. 

3.1. Buzullaşmaya Uğramış Alanlar 

Çalışma alanının kuzeye, doğuya ve kuzeybatıya bakan yamaçlarında buzullaşmalar 

meydana gelmiştir. Pleyistosen’in soğuk dönemlerinde meydana gelen bu 

buzullaşmalar, buzullaşmanın özelliği, yayılış alanı ve etkili olduğu alanın topografik 

özelliklerine göre alt bölümlere ayrılmıştır. Dedegöl Dağı’nda tespit edilen 

buzullaşmaların yayılış alanları şunlardır: 

A- Kuzeye Cepheli Yamaçta; 

1- Sayacak Dere Buzullaşma Alanı 

- Yeşilgöl Buzullaşma Alanı 

2- Kisbe Dere Buzullaşma Alanı 

B- Kuzeydoğuya Cepheli Yamaçta;  

1- Elma Dere Buzullaşma Alanı 

C- Doğuya Cepheli Yamaçta; 

1- Karagöl Buzullaşma Alanı 

2- Muslu Buzullaşma Alanı 

D- Kuzeybatıya Cepheli Yamaçta; 

1- Kar Çukuru Buzullaşma Alanı 

Dedegöl Dağı’nda, Kuvaterner’de meydana gelen buzullaşma alanları tek tek ele 

alınıp incelenecek, kapsam ve karakteri ortaya konulacaktır. Buzullaşma alanlarının 

incelenmesi ile buzul aşınım ve birikim şekillerinin tespit edilmesi sağlanacak, bu 

şekillerin diğer aşınım ve birikim şekilleriyle etkileşimi ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Çalışma alanında bulunan küçük aşınım ve birikim şekilleri daha 
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büyük ölçekteki şekillerin üzerinde yer aldığından, bu şekillerin açıklanması zaman 

zaman daha büyük şekillerin anlatıldığı bölümlerde yapılmıştır. 

3.1.1. Sayacak Dere Buzullaşma Alanı 

Dedegöl Dağı’nın kuzeye bakan yamaçlarında bulunan bu alan, Sayacak Dere ve yan 

kollarının su toplama alanını içine almakta olup, 21,4 km² alana sahiptir. Sınırlarını, 

doğu kesimde içinde Dedegül Tepe zirvesinin (2992 m) de bulunduğu 2900 m ve 

üzeri sırtların bulunduğu kesim ile güneyde yükseltisi 2800 metreyi geçen piramidal 

zirvelerin bulunduğu vadiye açılan sirklerin bulunduğu kesim; batıda ise Kisbe Dere 

buzullaşma alanın ile sınır oluşturan ve 2300-2400 metre yükseklikteki sırtlar 

oluşturmaktadır (Şekil 21, 22). 

  

Foto 3: Yenişarbademli karayolundan (A) ve Deliktaş Tepeden (2744 m) B) Sayacak 

Dere Buzullaşma Alanının görünümü. 

 

Sayacak Dere buzullaşma alanı içinde Yeşilgöl mevkii olarak bilinen bölüm, 

Sayacak Dere ile 2200-2400 metre ortalama yükseltiye sahip bir sırtla ayrılmış 

olduğundan bu kesim tali bir bölüm olarak değerlendirilmiştir (Şekil 21). Dedegöl 

Dağı’nda, Sayacak Dere buzullaşma alanı, Muslu buzullaşma alanı ile birlikte 

buzullaşmanın en kapsamlı ve etkili görüldüğü alan durumundadır. Bu alanda, 

Kuvaterner’in soğuk dönemlerin buzul etkinliğine bağlı olarak, Sayacak Dere buzul 

vadisi, kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatıya bakan yamaçlarda çok sayıda sirk, 

nivasyon sirkleri, hörgüç kayalar, balina sırtları, eşikler ve törpülenmiş yüzeyler gibi 

buzul aşınım şekilleri oluşmuştur (Şekil 22). Sayacak Derenin, Melikler Taşı Yaylası 

kesiminde 1950 metre seviyelerinde yan morenler depolanmaya başlamıştır.  

A B 
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Yeşilgöl mevkiinde ise az oranda buzul aşınım şekillerine rastlanmakla birlikte, 2250 

metre seviyelerinden itibaren morenler depolanmaya başlamıştır (Şekil 22). Sayacak 

Dere buzullaşma alanı, tektonik etkinliğe bağlı olarak çok sayıda fayın bulunduğu ve 

fay morfolojisinin topografyada önemli etkisinin görüldüğü bir alandır (Şekil 5, 22)  

Sayacak buzullaşma alanındaki buzul aşınım ve birikim şekilleri ile periglasiyal 

süreçler hakkında bilgi verilecektir. Aret, piramidal zirve, eşik ve çukur gibi şekiller, 

buzul vadisi ve sirk gibi daha büyük aşınım şekilleri üstünde bulunduklarından ve 

onlarla ilişkili olduklarından, bunlar ayrı ayrı başlıklar altında bahsedilmeyip, büyük 

buzul vadisi ve sirk açıklamaları içinde bahsedilecektir. 

 

Şekil 21: Sayacak Dere Buzullaşma Alanının blokdiyagramı. 

 

3.1.1.1. Sayacak Dere Buzul Vadisi 

Sayacak Dere vadisi, 1850 metre yükseltide bulunan Melikler Taşı yaylasından en 

gerideki yer alan ve 2900 metre yükseltiyi geçen sirk duvarına kadar yaklaşık 5 km 

uzanır (Şekil 22, Foto 3) Genişliği, Melikler Taşı yaylası kesiminde 800-900 metre 

iken, en geniş yeri vadinin yaklaşık orta kesiminde 2700 metreye ulaşır. Bu noktadan 

sonra, tekrar daralarak en gerideki vadi başı sirki konumundaki Sirk 6’ya kadar 

devam eder.  Sayacak Dere içinde sürekli akışa sahip bir akarsu bulunmamaktadır. 

Bu kesimde yer alan akarsuların neredeyse tamamı bahar aylarında karların erimesi 

ve yağmur şeklinde yağışların görüldüğü zaman etkili olan mevsimlik akarsulardır.  

      DedegülTepe (2992 m) 
Sayacak Dere Buzullaşma Alanı 

Yeşilgöl Mevkii 

Melikler Yaylası  

(1700 m) 

K 

Melikler Taşı (Sayacak) Yaylası (1850 m) 

Kisbe Dere Buzullaşma 

Alanı 
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Şekil 22: Sayacak Dere Buzullaşma Alanının jeomorfoloji haritası. 
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Mevsimlik akarsular, derenin 2200 metre yükseltiye sahip yukarı çığırına kadar 

kesintisiz uzanır. Bu seviyeden hemen sonra kısa mesafelerde mevsimsel akış 

gösteren, ancak su yutanlarda kaybolan mevsimsel akarsular görüldükten sonra, en 

gerideki sirk alanına kadar yaklaşık 1500 metre uzunluğa sahip alanda mevsimsel 

akarsulara rastlanmamaktadır. Bu alanda sular su yutan vasıtasıyla yer altına 

geçmektedir (Şekil 22).  

Sayacak Dere vadisinin boyuna profili incelendiğinde vadi yatağında düzensizlikler 

ve eğim kırıkları görülür (Şekil 23, Foto 4). Bu düzensizliklerin oluşumunda, 

geçmişte ve günümüzde sahada etkili olan buzullaşma, karstlaşma ve tektoniğin 

birlikte rol aldığı düşünülmektedir. Bu nedenle başta buzul vadisi olmak üzere buzul 

jeomorfolojisinin klasik formları bozulmuş durumdadır ve arazi kompleks bir yapı 

göstermektedir (Turoğlu, 2011). Vadi içinde yer alan çukurlar, buzullaşma ve 

karstlaşma daha çok etkili olurken, eşiklerin oluşumunda buzullaşma ve tektonizma 

ön plana çıkmaktadır.  Boyuna profildeki düzensizliklere neden olan çukurlar,  

zemindeki kayaçların litolojik özelliklerinden ve buzul kalınlığının vadi içinde kenar 

sirklerden gelen ek buzullarla kalınlaştığı ve buzul deşarjının arttığı yerlerde 

gerçekleşmektedir (Benn ve Evans, 1998; Bennet ve Glasser, 2009; Erinç, 1971; 

Turoğlu, 2011). Bu kesimler eşiklerle birinden ayrılmaktadırlar. Eşikler, özellikle 

vadi ile sirklerin sınırını oluşturan 2400 metre seviyesinden itibaren başlamaktadır. 

Sayacak Dere buzullaşma alanında tektonizmanın yoğun olarak görülmesi ve fayların 

morfolojide önemli etkiler meydana getirmeleri de buzul vadisinin şekilsel yapısı 

üzerinde önemli etkiye sahip olmuştur. Bu alanda faylanmalara bağlı olarak uzun fay 

basamakları meydana gelmiştir (Şekil 22, Foto 4, 5).  

Sayacak Dere Vadisinin Tınaz Tepe, Deliktaş Tepe, Üzümkarı Sırtı, Teke Çukuru ve 

Kızılanbak Mevkii arasında bulunan bölümde alansal törpülenme (areal scouring) 

şeklinde aşındırma meydana gelmiştir. Bu alanda, çok sayıda hörgüç kaya,  balina 

sırtı, eşikler ve törpülenmiş ana kaya yüzeyleri ile kendine gösteren alansal buzul 

aşındırması manzaraya hakimdir (Şekil 22, Foto 4, 6).  
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Foto 4: Sayacak Dere vadi tabanında düzensizlikler. 

 

 

Foto 5: Sayacak Dere Vadisinde fay basamakları. 

 

Vadi tabanı ve yamaçların alt kesimlerinde,  hörgüç kaya ve balina sırtları ile 

buzulların törpülediği ana kaya yüzeylerine geniş bir alanda rastlanmaktadır. Çalışma 

alanında balina sırtlarına, Gökdolay Tepe (2200 m) mevkiinde ve Teke Çukuru 

mevkiinin aşağı kesiminde rastlanmaktadır. Hörgüç kayalara ise Kızılanbak ve Teke 

Çukuru arasındaki alanda rastlanmaktadır. Buzulların geçtikleri ana kaya üzerinde 

yapmış oldukları abrazyon şeklindeki aşındırmaya bağlı olarak yaygın bir 

törpülenme göze çarpmaktadır (Şekil 22). Sayacak Dere vadisi enine profilleri 
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incelendiğinde de düzensiz ve asimetrik bir özelliğe sahip olduğu görülür (Şekil 23). 

Vadinin enine profilinin tipik “U” şekilli tekne vadi karakterinde olduğunu söylemek 

güçtür. Ancak buzul vadilerinin tipik tekne şeklinde olduğu yönündeki yaygın kanıya 

karşın, tekne vadilerin, gerçekte bir yamacının daha dik, diğer yamacın ise daha az 

eğimli asimetrik veya parabol şeklinde olma eğilimi gösterdikleri belirtilmiştir (Benn 

ve Evans, 1998).  

 

Foto 6: Sayacak Dere Vadisinde buzul aşınım şekilleri ve komplesk arazi yapısı. 

 

Sayacak Dere vadisindeki, faylarla deforme edilmiş yüzeyler, sırtlar ve bunları 

birbirinden ayıran depresyonlar olduğu görülür. Bununla birlikte, bu tür 

düzensizliklerden,  sırt şeklinde olanlar, sirkleri birbirinden ayıran sirk duvarları ya 

da aretler olduğu, alçak kesimlerin ise sirklerden çıkan buzulların aşındırması ile 

ortaya çıkan aşınmış zeminler olduğu ortaya çıkmaktadır. Yan morenlerin yükseltisi 

baz alınarak oluşturulan buzul rekonstrüksiyonuna göre, batı yamaçta Tınaz Tepe, 

doğu yamaçta Üzümkarı Sırtının aşağı kesimlerinde buzul yüzeyinin 2400 metre 

seviyesine, kalınlığının ise 190 metreye ulaştığı anlaşılmaktadır. Kumtaşı ve şeylerle 

temsil edilen Kasımlar formasyonun bulunduğu Tınaz tepe önlerinde törpüleme sınırı 

buzul ilerleme yönünde 600-700 metre takip edilebilmektedir (Foto 4). Dolomit, 

dolomitik kireçtaşı ve resifal kireçtaşları ile temsil edilen Triyas yaşlı Dipoyraz 

formasyonun bulunduğu doğu yamaçta ise törpülenme sınırı kesintisiz ve net bir 
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şekilde takip edilememektedir. Buna neden olan faktörlerin litolojik farklılık ve 

tektonizma olduğu düşünülmektedir. Çünkü, kalkerli kayaçlarda çözülme hızlı 

geliştiğinden törpüleme sınırı iyi korunamamaktadır (Kelly vd., 2004). Periglasiyal 

etkinlik sınırı içinde kalan kalkerli ana kayanın hem fiziksel hem de kimyasal 

ayrışmaya maruz kalması törpüleme sınırını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.     

 

Şekil 23: Sayacak Dere Vadisi Profil Serileri. 

 

3.1.1.2. Sirkler  

Sayacak Dere vadisinin yukarı bölümünde 2350-2400 m yükseklikten itibaren 

görülmeye başlayan sirkler ve en geride 2800 metreyi geçen aret ve pirmadal zirveler 

sahasına kadar değişik yükseltilerde gelişmişlerdir. Sayacak Dere Buzullaşma 

Alanında, bağımsız ve diğerlerden ayrı basit sirkler (simple cirques), büyük sirk 
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çanakları içinde bir sırtla ayrılan bileşik sirkler (compound cirques), bir biri üstünde 

gelişen basamaklı sirkler (staircase cirques) ve buzul vadisinin en yukarı ucunu 

gösteren sirk tekneleri (cirque troughs) (Benn ve Evans, 1998) formlarında 

bulunmaktadırlar (Şekil 22). 

 

3.1.1.2.1. Sirk 1 

Sayacak Dere buzul vadisinin sirkler bölgesinde batı kesimde Deliktaş Tepe (2744 

m)’nin kuzeydoğusunda yer alan sirktir (Şekil 22, 24, Foto 7). Sirk,  40º açısal yöne 

sahip olup, kuzeydoğuya yönünde gelişmiştir. Sirk 1’in morfometrik özellikleri Şekil 

24 ve Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L)  194 m,  

genişliği (W) 195 m’dir. Sirkin en alçak ve en yüksek noktaları arasında yükselti 

farkı (H) ise 60 metredir. Genişlik/uzunluk ve uzunluk/genişlik oranı sırasıyla 1,01 

ve 0,99 olup, bir birine yakın değerlere sahiptir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama 

eğimi 17,7º; taban eğimi 3,4º ve duvar eğimi 33,5º ‘dir. Bu haliyle glasiyal sirkler 

için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirk ortalaması 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; 

sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 

1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde cephe morenlerinden oluşan bir 

eşik bulunmakta olup, eşiğin yükseltisi 2665 m, sirk tabanı 2658 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2750 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirkin tabanı ile eşik 

arasında 5,73º ters eğim bulunmaktadır. Sirkin yaklaşık 0,03 km² alanı vardır. Sirk 

tabanın bir subatan bulunduğun sirk çanağında daimi sirk gölü (tarn) 

bulunmamaktadır. Sirkin ortalama, taban ve duvar eğim değerleri ve ters eğime sahip 

tabanı dikkate alınarak gelişim aşaması bakımından 2. aşama (iyi gelişmiş) içinde 

değerlendirilmiştir. Sirk tabanında subatan bulunmasına karşın, karların eridiği bahar 

aylarında fazla sularını cephe moreninden oluşan eşiğin yarıldığı noktadan drene 

edildiği anlaşılmaktadır.  Sirkin önünde yer alan cephe moreni ile birlikte, sirk 

tabanında, taban morenleri ve fiziksel parçalanma ile oluşmuş enkaz malzemesine de 

rastlanmaktadır. Bu sirk Sayacak Dere alanında alan olarak en küçük sirk 

durumundadır (Tablo 11). 
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Foto 7: Sayacak Dere Sirk 1'in karşıdan (A) ve yukarıdan (B) görünümü. 

 

3.1.1.2.2. Sirk 2 

Sayacak Dere buzul vadisinin sirkler bölgesinin batı kesiminde yer almaktadır (Şekil 

22, 24, Foto 8). Sirk 2, Sirk 3 ve Kar Çukuru 2 Sirki ile aretlerle ayrılmaktadır. Bu üç 

sirkin ortasında ise piramidal zirve bulunmaktadır. Sirk,  10º açısal yöne sahip olup, 

kuzey yönde gelişmiştir. Sirk 2’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de 

gösterilmiştir. Sirkin orta eksen boyunca uzunluğu (L)  361 m,  genişliği (W) 502 m, 

yükselti farkı (H) ise 223 metredir. Genişlik/uzunluk 1,39 ve uzunluk/genişlik oranı 

0,72 olup, enine gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 35,3º; taban 

eğimi 13,6º ve duvar eğimi 65,5º ‘dir. Bu haliyle glasiyal sirkler için belirlenen eğim 

kriterleriyle uyumludur (sirk ortalaması 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı 

>33º)  (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 

2011). Sirkin önünde cephe morenlerinden oluşan bir eşik bulunmakta olup, eşiğin 

yükseltisi 2566 m, sirk tabanı 2558 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 

2790 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk tabanı ile eşik arasında 6º ters eğim 

bulunmaktadır. Sirkin yaklaşık 0,149 km² alana sahiptir ve Sayacak Buzullaşma 

Alanından 4. büyük sirktir. Sirk tabanında bir subatan bulunmakta ve sirk çanağında 

daimi sirk gölü (tarn) bulunmamaktadır. Sirkin eğim değerleri, ters eğime sahip 

tabanı ve sirki çevreleyen çok iyi gelişmiş kavisli duvarları dikkate alınarak 2. 

gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde değerlendirilmiştir. Sirkin önünde fazla belirgin 

olmayan cephe morenleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra, sirkin batı bölümünde Kar 

Çukuru Buzullaşma alanında yer alan ve Sirk 2 ile bir bölümü aret oluşturacak 

A B 
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şekilde ortak duvarı olan bitişik sirke ait buzulların üstten Sirk 2 alanına sarktığı ve 

morenlerini Sirk 2’nin batı kesimindeki sırt ve yan duvarlar boyunca bıraktığı 

anlaşılmaktadır. Sirk tabanında, fiziksel parçalanma ile oluşmuş büyük bloklardan 

oluşan enkaz malzemesine ve talus depolarına da rastlanmaktadır. Sirk duvarı 

dibinde kar birikim alanı önünde pronival set bulunaktadır (Şekil 22, Foto 8). 

    

Foto 8: Sirk 2'nin karşıdan (A) ve üstten (B) görünümü. Kar Çukuru 2 Sirk’inden 

gelen buzulların taşıdığı morenler (B). 

 

3.1.1.2.3. Sirk 3 

Sayacak Dere buzul adisinin güneybatı kesiminde yer almaktadır. Sirk,  45º açısal 

yöne sahip olup, kuzeydoğu yönünde gelişmiştir (Şekil 22, 24). Sirk tabanının üst 

bölümü ile sirk duvarı arasında, sirki adeta iki parçaya ayıran 220 m uzunluğunda 

alçak bir sırt bulunmaktadır. Ayrıca sirk tabanı içinde bulunan iki eşikten dolayı 

eğim değerleri 20º’den az üç adet sirk tabanı mevcuttur. Sirk, bu haliyle basamaklı 

sirkler grubuna girmektedir. Sirk 3’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 

‘de gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 843 m,  genişliği (W) 472 

m, yükselti farkı (H) ise 467 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,56 ve 

uzunluk/genişlik oranı 1,79 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca 

ortalama eğimi 30,8º; taban eğimi 21,7º ve duvar eğimi 51,2º ‘dir. Bu haliyle, 

glasiyal sirkler için belirlenen eğim kriterlerinden (sirk ortalaması 12º-45º arası; sirk 

tabanı <20º; sirk duvarı >33º) sirk ortalaması ve tavan eğimleri bakımından 

uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; 

Simoni, 2011). Sirk tabanının eğimi, ideal eğimden yüksek çıkmıştır. Bu durum, sirk 

A B 
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tabanı içinde bir eşik bulunması ve bu eşiğin ayırdığı farklı yükseklikteki sirk 

tabanlarından kaynaklanmaktadır. Sirkin önünde cephe morenlerinden oluşan bir eşik 

bulunmakta olup, eşiğin yükseltisi 2385 m, sirk tabanı ortalama yükseltisi 2496 m ve 

sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2876 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirkin 

yaklaşık 0,285 km² alana sahiptir ve Sayacak Dere buzullaşma alanında 2. büyük 

sirktir. Sirkin taban eğim değerlerinin yüksek çıkması, ters eğim değerlerine sahip 

tabanı olmaması sirkin zayıf özelliklerini yansıtmaktadır. Sirki çevreleyen çok iyi 

gelişmiş kavisli duvarları ve duvar eğimlerinin sınır değerler içinde olması gelişmiş 

özelliklerini yansıtmaktadır. Sirkin mevcut özellikleri dikkate alındığında, 3. gelişim 

aşaması (belirgin) içinde değerlendirilesi uygun görülmüştür. Sirkin önünde fazla 

belirgin olmayan cephe morenleri yer almaktadır. Sirk tabanında, fiziksel parçalanma 

ile oluşmuş büyük bloklardan oluşan enkaz malzemesine ve talus depolarına da 

rastlanmaktadır. Sirk duvarı dibinde kar birikim alanı önünde pronival set 

bulunmaktadır (Foto 9).  

 

Foto 9: Sayacak Dere alanındaki Sirk 3 ve Sirk 4'ün görünümü. 

3.1.1.2.4. Sirk 4 

Sayacak Dere buzul vadisinin sirkler bölgesinin güneybatı kesiminde yer almaktadır. 

Orta eksen doğrultusunda 25º açısal yöne ve relatif olarak da kuzeydoğu alan bu sirk, 

25º açısal yöne sahip olup, kuzeydoğu yönünde gelişmiştir (Şekil 22, 24). Sirk 4’e ait 

morfometrik Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca 

uzunluğu (L)  292 m,  genişliği (W) 383 m, yükselti farkı (H) ise 119 metredir. 

Genişlik/uzunluk oranı 1,31 ve uzunluk/genişlik oranı 0,76 olup, enine gelişmiştir. 

Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 23,3º; taban eğimi 2,6º ve duvar eğimi 

40,1º ‘dir.    

Sirk 4 
Sirk 3 
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Şekil 24: Sayacak Dere Alanı Sirk Profilleri. 



   

89 

 

Bu haliyle glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 

12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 

1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde cephe 

morenlerinden oluşan bir eşik bulunmaktadır. Eşiğin yükseltisi 2725 m, sirk tabanı 

2673 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2870 m seviyesinde 

bulunmaktadır. Sirk tabanının en alçak noktası ile eşik arasında 11,9º ters eğim 

bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,082 km² alana sahiptir. Sirk tabanında bir 

subatan bulunmakta ve sirk çanağında sirk gölü (tarn) bulunmamaktadır. Sirkin eğim 

değerleri, ters eğime sahip tabanı ve sirk duvarının çok iyi gelişmesinden ötürü 2. 

gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde değerlendirilmiştir. Sirkin önünde cephe 

morenleri ve yaygın taban morenleri bulunmaktadır. Sirkin önünde az eğimli 

yaklaşık 400 metre uzunluğunda düz bir alan yer almaktadır. Sirk eşiğinden bu alanın 

yaklaşık 250 metresi boyunca taban morenleri yayılış göstermektedir. Sirkin önünde 

bulunan bu geniş alanın varlığı ile birlikte sirkin batısında yer alan duvarın bu alan 

boyunca Sirk 3’e kadar uzaması, doğuda yer alan sirk duvarının aşındırılarak büyük 

bir sirkin küçülerek günümüze ulaştığı fikrini uyandırmaktadır. Yüksek eğime sahip 

sirk duvarları önlerinde, fiziksel parçalanma ile oluşmuş büyük bloklardan oluşan 

enkaz malzemesine ve talus depolarına da rastlanmaktadır (Foto 9). 

3.1.1.2.5. Sirk 5 

Sayacak Dere buzul vadisinin en gerisinde yer alan Sirk 6’nın batısında yer alır 

(Şekil 22, 24, Foto 10). Sirk, orta eksen doğrultusuna göre 55º açısal yöne, relatif 

olarak da kuzeydoğu yönüne bakan yamaçta gelişmiştir. Sirk 5,  Sirk 6 ve Kar 

Çukuru 1 Sirkleriyle aretlerle ayrılır. Bu sirklerin birleştiği nokta piramidal zirve 

özelliği taşımaktadır. Sirk 5’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de 

gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L)  420 m,  genişliği (W) 505 m, 

yükselti farkı (H) ise 215 metredir. Genişlik/uzunluk 1,20 ve uzunluk/genişlik oranı 

0,83 olup, enine gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 29,3º; taban 

eğimi 23,9º ve duvar eğimi 33,2º ‘dir. Glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim 

kriterlerine (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º),  

sirkin ortalama eğimi ve sirk duvarı eğimleri bakımında uyumlu olup, sirk tabanı 
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ideal eğim değerinden biraz fazladır (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve 

Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde belirgin bir eşik 

bulunmamaktadır. Sirk tabanı 2550 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 

2870 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirkin alanı yaklaşık olarak 0,157 km² alana 

sahiptir. Sirkin belirgin bir eşiğinin bulunmaması, taban eğim değerlerinin yüksek 

olması sirkin gelişmemiş özelliklerini; ortalama ve duvar eğimlerinin sınırlar içinde 

bulunması ve sirk duvarlarının kavisli uzanışı gelişmiş özelliklerini oluşturmaktadır. 

Sirkin zayıf ve gelişmemiş özelliklerinin ön planda olmasından dolayı, 4. gelişim 

aşaması (iyi gelişmemiş) içinde değerlendirilmiştir. Sirkin alt kesimlerinde, fiziksel 

parçalanma ile oluşmuş enkaz malzemesine ve talus depolarına rastlanmaktadır. 

 

Foto 10: Sayacak Dere Alanında bulunan Sirk 5, 6 ve 7’nin görünümü. 

 

3.1.1.2.6. Sirk 6 

Sayacak Dere buzul vadisinin en gerisinde yer alan ve buzul vadisinin asıl kaynağını 

oluşturan sirktir. Orta eksen doğrultusunda 295º açısal yöne sahip olup, kuzeybatı 

yönde gelişmiştir (Şekil 22, 24, Foto 10). Çevresinde bulunan komşu sirklerle 

aretlerle ayrılmış olup, sirk gerisinde 3 noktada piramidal zirve yer almaktadır (Şekil 

22). Sirk 6’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. Sirkin 

orta ekseni boyunca uzunluğu (L)  700 m,  genişliği (W) 916 m, dikey uzunluğu (H) 

ise 319 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 1,31 ve uzunluk/genişlik oranı 0,76 olup, 

enine gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 26,0º; taban eğimi 18,7º 

ve duvar eğimi 39,9º ‘dir. 

Sirk 7 
Sirk 5 

Sirk 6 
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   Tablo 11: Sayacak Dere alanındaki sirklerin morfometrik özellikleri. 
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1 2658 2661 2664 2718 2688 2750 2756 60 6 194 195 54 1,01 0,99 3,59 642 0,007 0,03 0,56 0,001 0,91 40 KD 17,7 3,4 33,5 2 

2 2544 2569 2594 2767 2655,5 2790 2780 223 50 361 502 173 1,39 0,72 2,09 1725 0,038 0,149 0,86 0,022 0,63 10 K 35,3 13,6 65,5 2 

3 2385 2496 2606 2840 2612,5 2876 2870 455 221 843 472 234 0,56 1,79 3,60 2182 0,082 0,285 1,22 0,086 0,75 45 KD 30,8 21,7 51,2 3 

4 2725 2733 2741 2844 2784,5 2870 2881 119 16 292 383 103 1,31 0,76 2,83 1066 0,017 0,082 0,80 0,007 0,91 25 KD 23,3 2,6 40,1 2 

5 2550 2588 2625 2765 2657,5 2870 2877 215 75 420 505 140 1,20 0,83 3,00 1517 0,005 0,157 1,12 0,023 0,86 55 KD 29,3 23,9 33,2 4 

6 2510 2585 2660 2829 2669,5 2928 2940 319 150 700 916 169 1,31 0,76 4,14 2845 0,095 0,486 2,88 0,103 0,75 295 KB 26,0 18,7 39,9 2 

7 2550 2586 2621 2744 2647 2869 2869 194 71 482 464 123 0,96 1,04 3,92 1711 0,015 0,175 1,42 0,023 0,75 305 KB 23,0 13,7 37,8 3 

8 2628 2658 2688 2837 2732,5 2878 2889 209 60 405 272 149 0,67 1,49 2,72 1361 0,022 0,086 0,58 0,012 0,58 295 KB 29,5 18,6 38,5 3 

9 2449 2450 2450 2593 2521 2600 2610 144 1 507 412 143 0,81 1,23 3,55 1498 0,014 0,135 0,94 0,013 0,76 330 KB 16,2 0,2 42,8 2 

10 2527 2541 2554 2688 2607,5 2727 2888 161 27 261 230 134 0,88 1,13 1,95 874 0,009 0,05 0,37 0,005 0,82 298 KB 35,2 13,4 52,4 3 

11 2501 2548 2595 2884 2692,5 2958 2992 383 94 692 492 289 0,71 1,41 2,39 1981 0,025 0,24 0,83 0,061 0,77 310 KB 31,6 21,3 37,5 4 

12 2296 2314 2332 2574 2435 2606 2610 278 36 395 383 242 0,97 1,03 1,63 1370 0,01 0,125 0,52 0,023 0,84 355 K 40,2 11,2 65,2 3 

13 2459 2471 2482 2822 2640,5 2880 2992 363 23 323 238 340 0,74 1,36 0,95 965 0,002 0,067 0,20 0,016 0,90 272 B 64,2 18,3 86,7 5 

14 2629 2636 2643 2762 2695,5 2763 2992 133 14 227 236 119 1,04 0,96 1,91 763 0,003 0,043 0,36 0,004 0,93 315 KB 33,5 17,0 37,8 4 

15 2672 2678 2683 2965 2818,5 2975 2983 293 11 711 363 282 0,51 1,96 2,52 1741 0,011 0,19 0,67 0,037 0,79 355 K 23,5 4,4 28,4 4 
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Bu haliyle glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 

12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 

1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde cephe 

morenlerinden oluşan bir eşik bulunmaktadır. Eşiğin yükseltisi 2510 m, sirk tabanı 

alçak yerinde 2498 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2928 m seviyesinde 

bulunmaktadır. Sirk tabanının en alçak noktası ile eşik arasında 5,35º ters eğim 

bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,486 km² alana sahiptir ve bu alandaki en 

büyük sirktir. Sirk tabanında üç tane subatan bulunmakta ve sirk çanağında sirk gölü 

(tarn) bulunmamaktadır. Sirk, eğim değerleri, ters eğime sahip tabanı ve sirk 

duvarının iyi gelişmesinden ötürü 2. gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde 

değerlendirilmiştir. Sirkin önünde cephe morenleri ve taban morenleri 

bulunmaktadır. Sirkin önündeki bu alan yaklaşık 500 metre uzunluğunda olup, Sirk 5 

ve Sirk 7 de bu alana açılmaktadır. Bu alanında ortasında bir subatan mevcut olup, 

alan Sirk 9’a kadar uzanmaktadır. Yüksek eğime sahip sirk duvarları önlerinde, 

fiziksel parçalanma ile oluşmuş yamaç döküntülerine, enkaz malzemesine ve talus 

depolarına rastlanmaktadır. Sirk duvarı önünde, 2660 metre yükseltide 150 metre 

uzunluğunda kavisli bir pronival set bulunmaktadır (Şekil 22). 

3.1.1.2.7. Sirk 7 

Sayacak Dere buzul vadisinin en gerisinde yer alan Sirk 6’nın kuzeydoğusunda yer 

almaktadır (Şekil 22, 24, Foto 10). Orta eksen doğrultusunda 305º açısal yöne sahip 

olup, kuzeybatı yönde gelişmiştir. Sirk 7’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve 

Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 484 m,  

genişliği (W) 464 m, sirkin en alçak ve en yüksek noktaları arasında yükselti farkı 

(H) ise 194 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,96 ve uzunluk/genişlik oranı 1,04 

olup, boyuna gelişim biraz daha fazladır. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 

23,0º; taban eğimi 13,7º ve duvar eğimi 37,8º ‘dir. Mevcut eğim değerleri, glasiyal 

sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk 

tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire 

ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde belirgin bir eşik 

bulunmamaktadır. Sirk tabanı en alçak yerinde 2550 m ve sirk duvarının 
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maksimumum yüksekliği 2869 m seviyesinde bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 0,175 

km² alana sahiptir. Sirk, eğim değerlerinin belirlenen sınırlar içinde olması ve sirk 

duvarlarının gelişmiş olması bakımından gelişmiş özellikleri yansıtırken, sirk 

tabanında aşırı kazılma olmaması gelişmemiş özelliğini oluşturmaktadır. Sirkin 

mevcut özellikleri dikkate alındığında, 3. gelişim aşamasını (belirgin) yansıttığı 

sonucuna varılmıştır. 

3.1.1.2.8. Sirk 8 

Sayacak Dere buzul vadisinin sirkler bölgesinin doğusunda yer almaktadır (Şekil 22, 

Foto 10). Orta eksen doğrultusunda 295º açısal yöne sahip olup, kuzeybatı yönünde 

gelişmiştir. Sirk 8’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de 

gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L)  405 m,  orta eksene dik 

çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 272 m, dikey uzunluğu (H) ise 209 metredir. 

Genişlik/uzunluk oranı 0,67 ve uzunluk/genişlik oranı 1,49 olup, boyuna gelişim 

göstermiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 29,5º; taban eğimi 18,6º ve 

duvar eğimi 38,5º ‘dir. Mevcut eğim değerleri, glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim 

değerleri (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  

içinde bulunmaktadır (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 

2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde belirgin bir eşik bulunmamaktadır. Sirk tabanı 

en alçak yerinde 2628 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2878 m 

seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,086 km² alana sahiptir. Sirkin 

eğim değerlerinin belirlenen sınırlar içinde olması ve sirk duvarlarının kavisli gelişim 

göstermesi gelişmiş özellikleri yansıtırken, sirk tabanının fazla kazılmamış olması 

sirkin zayıf ve gelişmemiş özelliğini oluşturmaktadır. Sirkin mevcut özellikleri 

dikkate alındığında, 3. gelişim aşamasını (belirgin) yansıttığı sonucuna varılmıştır. 

Sirk 8, kuzeyde Sirk 10, kuzeybatıda Sirk 9 ile birleşerek basamak sirklerini 

oluşturmaktadırlar. Sirk tabanında, fiziksel parçalanma ile oluşmuş yamaç 

döküntüleri ve talus depoları bulunmaktadır. Sirk tabanında kireçtaşından oluşan 

anakaya üzerinde çatlak ve erime çukurları bulunmakta olup, karstik süreçler 

etkinliğini sürdürmektedir.  
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Foto 11: Sayacak Dere Alanında bulunan sirklerden bir görünüm. 

 

3.1.1.2.9. Sirk 9 

Sayacak Dere buzul vadisinin yukarı bölümünde yer almaktadır (Şekil 22) ve 

1/25000 ölçekli topografya haritasında Teke Çukuru olarak adlandırılmıştır. Orta 

eksen doğrultusunda 330º açısal yöne sahip olup, kuzeybatı yönde gelişmiştir (Şekil 

22, 24, Foto 11).  Sirk 9’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de 

gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 507 m,  orta eksene dik 

çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 412 m, yükselti farlı (H) ise 144 metredir. 

Genişlik/uzunluk oranı 0,81 ve uzunluk/genişlik oranı 1,23 olup, boyuna gelişim 

göstermiştir. Ancak sirk duvarı çevresinde izohipsler çok iyi dairesel uzanışa 

sahiptir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 16,2º; taban eğimi 0,2º ve duvar 

eğimi 42,8º ‘dir. Bu haliyle glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterlerine (sirkin 

ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans 

ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin 

önünde bir eşik bulunmaktadır. Eşiğin yükseltisi 2449 m, sirk tabanı en alçak yerinde 

2400 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2600 m seviyesinde 

bulunmaktadır. Sirk tabanının en alçak noktası ile eşik arasında 10º ters eğim 

Sirk 11 

Sirk 7 

Sirk 9 

Sirk 8 

Sirk 10 

Sirk 12 

Sirk 6 
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bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,135 km² alana sahiptir. Sirk tabanında bir 

subatan bulunmakta ve sirk çanağında sirk gölü (tarn) bulunmamaktadır. Sirkin eğim 

değerleri, ters eğime sahip tabanı ve sirk duvarının çok iyi gelişmesinden ötürü 2. 

gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde değerlendirilmiştir. Sirkin önünde fazla belirgin 

olmayan cephe morenleri ve tabanında taban morenleri bulunmaktadır. Yüksek 

eğime sahip sirk duvarları önlerinde, fiziksel parçalanma ile oluşmuş büyük 

bloklardan oluşan enkaz malzemesine ve talus depolarına da rastlanmaktadır.  

3.1.1.2.10. Sirk 10 

Sayacak Dere buzul vadisinin sirkler bölgesinin doğusunda yer almaktadır (Şekil 22). 

Orta eksen doğrultusunda 298º açısal yöne sahip olup, kuzeybatı yönde gelişmiştir 

(Şekil 24, Foto 11).  Sirk 10’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de 

gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 261 m,  orta eksene dik 

çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 230 m, yükselti farkı (H) ise 161 metredir. 

Genişlik/uzunluk oranı 0,88 ve uzunluk/genişlik oranı 1,13 olup, boyuna gelişim 

göstermiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 35,2º; taban eğimi 13,4º ve 

duvar eğimi 52,4º ‘dir. Glasiyal sirkler için belirlenen eğim kriterleriyle (sirkin 

ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans 

ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin 

önünde bir eşik bulunmaktadır. Eşiğin yükseltisi 2527 m, sirk tabanı en alçak yerinde 

2541 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2727 metredir. Sirk, yaklaşık 

olarak 0,05 km² alana sahip olur alandaki en küçük 2. sirk durumundadır.  Sirkin 

ortalama, taban ve duvar eğim değerlerinin sınırlar içinde olması ve sirk duvarlarının 

kavisli uzanışı gelişmiş özellikleri, tabanda ters eğim değerlerinin bulunmaması ve 

tabanın aşırı kazılmamış olması gelişmemiş özelliklerini oluşturmaktadır. Sirkin 

mevcut özellikleri dikkate alınarak 3. gelişim aşaması (belirgin) içinde 

değerlendirilmiştir. Sirkin tabanında, fiziksel parçalanma ile oluşmuş büyük 

bloklardan oluşan enkaz malzemesine ve talus depoları bulunmaktadır. Sirk 10,  

2520 m yükseltisinde Sirk 9, 2585 m yükseltisinde Sirk 12 ile birleşmekte ve 

basamaklı sirk görüntüsü oluşturmaktadır (Foto 11). 
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3.1.1.2.11. Sirk 11 

Sayacak Dere buzul vadisinin doğusunda yer almaktadır (Şekil 22). Orta eksen 

doğrultusunda 310º açısal yöne sahip olup, kuzeybatı yönde gelişmiştir (Şekil 24, 

Foto 11). Sirk 11’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. 

Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 692 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca 

en geniş yeri (W) 492 m, yükselti farkı (H) ise 383 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 

0,71 ve uzunluk/genişlik oranı 1,41 olup, boyuna gelişim göstermiştir. Sirkin orta 

eksen boyunca ortalama eğimi 31,6º; taban eğimi 21,3º ve duvar eğimi 37,5º ‘dir. 

Glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterlerine (sirkin ortalama eğimi 12º-45º 

arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  sirkin ortalama eğimi ve sirk duvarı 

eğimleri bakımında uyumlu olup, sirk tabanı ideal eğim değerinde biraz fazladır 

(Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). 

Sirkin önünde belirgin bir eşik bulunmamaktadır. Sirk tabanı 2501 m ve sirk 

duvarının maksimumum yüksekliği 2958 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, 

yaklaşık olarak 0,240 km² alana sahiptir.  Sirkin ortalama ve duvar eğim değerlerinin 

sınırlar içinde olması ve sirk duvarlarının kavisli uzanışı gelişmiş özellikleri, taban 

eğim değerlerinin ideal değerlerin üstünde olması, tabanın aşırı kazılmamış olması ve 

tabandaki düzensizlikler gelişmemiş özelliklerini oluşturmaktadır. Sirkin mevcut 

özellikleri dikkate alınarak 4. gelişim aşaması (az gelişmiş) içinde 

değerlendirilmiştir. Sirkin eğim değerleri yüksek duvarları önlerinde ve tabanında, 

fiziksel parçalanma ile oluşmuş büyük bloklardan oluşan enkaz malzemesine ve talus 

depolarına da rastlanmaktadır. Sirk 11’in eşiğinin bitimiyle birlikte ve Sirk 12’ye 

geçilmektedir. Her iki sirk 2500 m seviyelerinde birleşmekte ve basamaklı sirk 

görüntüsü oluşturmaktadırlar (Foto 11). 

3.1.1.2.12. Sirk 12 

Sayacak Dere buzul vadisinin sirkler bölgesinin doğusunda yer almaktadır (Şekil 22). 

Orta eksen doğrultusunda 355º açısal yöne sahip olup, kuzey yönde gelişmiştir (Şekil 

24, Foto 11) Sirk 12’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de 

gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 395 m,  orta eksene dik 

çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 383 m, yükselti farkı (H) ise 278 metredir. 
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Genişlik/uzunluk oranı 0,97 ve uzunluk/genişlik oranı 1,03 olup, dairesel şekillidir. 

Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 40,2º; taban eğimi 11,2º ve duvar eğimi 

65,5º ‘dir. Bu haliyle glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin 

ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans 

ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin 

önünde belirgin bir eşik bulunmamaktadır. Sirkin eşik bölümü yan duvarların 

amfiteatr şeklinde bir birine yaklaştı ve özelliklerini yitirdiği ve 20º den daha az 

eğime sahip yerden geçirilmiştir (Evans ve Cox, 1995; Marinescu, 2007). Sirk, alçak 

noktasından itibaren vadi karakterinde devam etmektedir. Sirk tabanı en alçak 

yerinde 2296 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2606 m seviyesinde 

bulunmaktadır. Sirkin alanı 0,125 km²’dir.  Sirkin ortalama, taban ve duvar eğim 

değerlerinin sınırlar içinde olması ve sirk duvarlarının kavisli uzanışı gelişmiş 

özellikleri, tabanda ters eğim değerlerinin bulunmaması ve tabanın aşırı kazılmamış 

olması gelişmemiş özelliklerini oluşturmaktadır. Sirkin mevcut özellikleri dikkate 

alınarak 3. gelişim aşaması (belirgin) içinde değerlendirilmiştir. Sirkin ilerisinde 

tabanında taban morenleri bulunmaktadır. Yüksek eğime sahip sirk duvarları 

önlerinde, fiziksel parçalanma ile oluşmuş büyük bloklardan oluşan enkaz 

malzemesine ve talus depolarına da rastlanmaktadır. Sirk 12 ve Sirk 13 2470 m 

seviyelerinde birleşmektedirler ve kademeli sirk görüntüsü oluşturmaktadırlar. 

3.1.1.2.13. Sirk 13 

Sayacak Dere buzul vadisinin sirkler bölgesinin doğusunda yer almaktadır (Şekil 22). 

Orta eksen doğrultusunda 272º açısal yöne sahip olup, batı yönde (Şekil 24, Foto 12). 

Sirk 12’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. Sirkin 

orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 323 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en 

geniş yeri (W) 238 m, yükselti farkı (H) ise 363 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 

0,74 ve uzunluk/genişlik oranı 1,36 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen 

boyunca ortalama eğimi 64,2º; taban eğimi 18,3º ve duvar eğimi 86,7º ‘dir. Glasiyal 

sirkler için ileri sürülen eğim kriterlerine (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk 

tabanı <20º; sirk duvarı >33º) ortalama eğim açısında uygun olmayıp, sirk tabanı ve 

duvarları açısında uyumludur (Derbyshire ve Evans, 1976; Simoni, 2011; Evans, 
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2006). Sirkin önünde belirgin bir eşik bulunmamaktadır. Sirkin eşik bölümü yan 

duvarların amfiteatr şeklinde bir birine yaklaştığı ve özelliklerini yitirdiği ve 20º den 

daha az eğime sahip yerden geçirilmiştir (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve 

Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011).  Sirk tabanı en alçak yerinde 2459 m ve 

sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2880 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirkin 

alanı 0,067 km²’dir.  Sirkin, taban ve duvar eğim değerlerinin sınırlar içinde olması 

ve sirk duvarlarının kavisli uzanışı gelişmiş özellikleri, ortalama eğim değerlerinin 

yüksek oluşu, tabanda ters eğim değerlerinin bulunmaması ve tabanın aşırı 

kazılmamış olması gelişmemiş özelliklerini oluşturmaktadır. Sirkin mevcut 

özellikleri dikkate alınarak 5. gelişim aşaması (marjinal) içinde değerlendirilmiştir. 

Bu sirkin oluşumunda, yüksek eğim değerleri ve sirkin şekilsel olarak çökmüş bir 

görüntüye sahip olması karstik ve tektonik süreçlerin etkili olduğu izlenimini 

uyandırmaktadır.  

 

Foto 12: Sayacak Dere Alanında bulunan Sirk 13 ve 14'ün görünüm. 

3.1.1.2.14. Sirk 14 

Sayacak Dere buzul vadisinin doğusunda yer almaktadır (Şekil 22). Orta eksen 

doğrultusunda 315º açısal yöne sahip olup, kuzeybatı yönde gelişmiştir (Şekil 24, 

Foto 12) Sirk 14’e ait morfometrik özellikler Şekil 24 ve Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. 

Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 227 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca 

en geniş yeri (W) 119 m, yükselti farkı (H) ise 133 metredir. Genişlik/uzunluk 1,04 

ve uzunluk/genişlik oranı 0,96 olup, boyuna gelişim göstermiştir. Sirkin orta eksen 

Sirk 13 Sirk 14 K 
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boyunca ortalama eğimi 33,5º; taban eğimi 17º ve duvar eğimi 37,8º ‘dir. Glasiyal 

sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk 

tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire 

ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde belirgin bir eşik 

bulunmamaktadır. Sirk tabanı 2629 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 

2763 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,043 km² alana sahiptir.  

Sirkin eğim değerlerinin sınırlar içinde olması gelişmiş özellikleri, sirk duvarlarının 

fazla gelişmemiş olması, sirk duvarlarının az kavisli oluşu ve tabanın aşırı 

kazılmamış olması gelişmemiş özelliklerini oluşturmaktadır. Sirkin mevcut 

özellikleri dikkate alınarak 4. gelişim aşaması (az gelişmiş) içinde 

değerlendirilmiştir.  

3.1.1.2.15. Sirk 15 

Sayacak Dere buzullaşma alanında Kartal Tepe (2983 m) zirvesinin hemen önünde 

yer almaktadır (Şekil 22). Orta eksen doğrultusunda 355º açısal yöne sahip olup, 

kuzey bakan yönde gelişmiştir (Şekil 24, Foto 13). Sirk 15’e ait morfometrik Şekil 

24 ve Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 711 m,  

orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 363 m, yükselti farkı (H) ise 

293 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,51 ve uzunluk/genişlik oranı 1,96 olup, 

boyuna gelişim göstermiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 23,5º; taban 

eğimi 4,4º ve duvar eğimi 28,4º ‘dir. Glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim 

kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º- 45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  

ortalama eğim ve sirk tabanı eğimi açısından uyumlu, duvar eğimleri açısından 

belirlenen değerlerin altında ve uyumsuzdur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire 

ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde bir eşik bulunmaktadır. 

Sirk eşiğinin yükseltisi 2672 m, sirk tabanı en alçak yerinde 2668 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2975 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk eşiği ile sirkin en 

alçak noktası arasında 2,5º ters eğim vardır. Sirk, yaklaşık olarak 0,190 km² alana 

sahiptir.  Sirkin ortalama ve taban eğimlerinin normal sınırlar içinde olması gelişmiş 

özelliklerini, sirk duvarlarının fazla gelişmemiş olması, sirk duvarlarının az kavisli 

oluşu ve tabanın aşırı kazılmamış olması gelişmemiş özelliklerini oluşturmaktadır. 
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Sirkin mevcut özellikleri dikkate alınarak 4. gelişim aşaması (az gelişmiş) içinde 

değerlendirilmiştir. Sirkin önünde cephe morenleri bulunmaktadır. Yüksek eğime 

sahip sirk duvarlarından tabana kadar, fiziksel parçalanma ile oluşmuş enkaz 

malzemesine yer almaktadır (Foto 13). 

   

Foto 13: Sayacak Dere Alanında bulunan Sirk 15. 

3.1.1.3. Nivasyon Sirkleri 

Sayacak Dere alanının yüksek sırtları üzerinde amfiteatr şekline sahip olan, ancak 

glasiyal sirklerde olduğu gibi belirgin sirk duvarlarına ve tabanlara sahip olmayan 

kabul havzaları nivasyon sirki olarak nitelendirilmiştir. Bu alanda kuzeybatı yönünde 

gelişmiş üç tane nivasyon sirki belirlenmiş olup, bunlar Dedegül Tepe (2992 m), 

Kartal Tepe (2983 m) ve Üzüm Sırtı arasında bulunan sırtlarda yer almaktadırlar  

(Şekil 22, Foto 14).  

 

Foto 14: Sayacak Dere alanında Üzüm Sırtı’nda bulunan nivasyon sirki. 

K 
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3.1.1.4. Törpülenmiş Yüzeyler 

Sayacak Dere vadisinde törpülenmiş yüzeyler oldukça geniş yer tutar (Şekil 22).  

Tınaz Tepe, Deliktaş Tepe, Üzümkarı Sırtı, Teke Çukuru ve Kızılanbak Mevkii 

arasında bulunan bölümde alansal törpülenme (areal scouring) şeklinde aşındırma 

meydana gelmiştir. Bu alanda, törpülenmiş yüzeyler yüksek sırtlara kadar takip 

edilebilmektedir (Foto 15). Ayrıca vadi tabanında çizilmiş ve törpülenmiş ana kaya 

yüzeylere Melikler Taşı mevkiine kadar rastlanmaktadır (Foto 16).  

 

Foto 15: Sayacak Dere Alanında törpülenmiş yüzeyler. 

 

  

Foto 16: Çizilmiş, törpülenmiş kayalar. 
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3.1.1.5. Moren Depoları 

Sayacak Dere buzullaşma alanında taban morenleri, cephe morenleri, itilme 

morenleri, yan morenleri türünden moren depoları bulunmaktadır. Melikler 

Yaylası’nın batısında dar bir alanda ise deforme olmuş morenlere rastlanmaktadır. 

Bu moren depoları ayrı ayrı ele alınıp, incelenmiştir. 

3.1.1.5.1. Taban Morenleri 

Çalışma alanında taban morenleri, buzul vadisi ve bazı sirklerin tabanında 

bulunmaktadır. Buzul vadisi içinde en geniş yayılış alanı Teke Çukuru (Sirk 9) 

gerisinde bulunan uzunluğu 600 metreyi geçen, genişliği 400 metreyi bulan Sirk 5, 6 

ve 7’nin açıldığı 2480-2500 m yükseltideki vadi tabanında bulunmaktadır. Buzul 

vadisi içinde diğer taban morenin depoları, Tınaz Tepe’nin 300 metre 

kuzeydoğusunda 2280-2300 metre yükseklikte bulunan alan ile Sirk 14’ün yaklaşık 

600 metre güneybatısında 2390-2410 metre yükseklikte alanda rastlanmaktadır. 

Bunların yanı sıra Sirk 4’ün önünde yaklaşık 250 metre uzanış gösteren alanda taban 

morenleri bulunmaktadır. Bu morenlerin üzerinde, değişik çap ve boyutta çukurlar 

bulunmakta olup, bunlar kar erime sularının depo içine sızması ve depo içindeki ince 

taneli malzemeyi beraberinde depo tabanına taşıyarak oluşturdukları huni şekilli su 

yutan çukurlarını oluşturmuşlardır (Turoğlu, 2011). Bunlar dışında, Sirk 1 ve Sirk 2 

tabanlarında da taban morenlerine rastlanmaktadır (Şekil 22, Foto 17, 18).  

   

Foto 17: Sirk 4 (A) ve Sirk 1 (B) 'deki taban morenleri. 

Taban Morenleri 
Taban Morenleri 

A B 
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Foto 18: Teke Çukuru gerisindeki taban morenleri. 

 

3.1.1.5.2. Cephe Morenleri 

Çalışma alanında cephe morenleri kavramı, sirklerin önlerinde kabaca kavisli 

çizgisellik gösteren moren sırtları için kullanılmıştır. Sayacak Dere Buzullaşma 

Alanında, Sirk 1, 2, 4, 6, 9 ve 15 önlerinde cephe morenleri yer almaktadır (Şekil 22, 

Foto 7, 8, 13). Bu morenler sirk tabanları önlerinde birer sırt şeklinde uzanış 

göstermekte olup, 100-250 m uzunluğa sahiptirler. 

3.1.1.5.3. Yan Morenleri 

Sayacak Dere buzullaşma alanında yan morenleri 1955 metre yükseltiden itibaren 

depolanmaya başlanmıştır (Şekil 22, 25, Foto 19). Yan morenleri buzulların denge 

hatlarının aşağı kesimlerinde depolanmaya başlamasının nedeni, denge hattından 

sonra buzulun merkezden kenarlara doğru akış göstermesidir (Nesje ve Dahl,  2000; 

Hughes, 2004). Yan morenlerinin en yüksek noktası, geçmişteki kalıcı kar sınırı 

yükseltisini hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden biri durumundadır (Meierding, 

1982; Porter, 2001; Ramage vd., 2005; Turoğlu, 2011). 

Sayacak Dere buzullaşma alanında yan morenleri 1955 m yükseltide, vadi 

yamaçlarının sonlandığı yerde başlaması ve vadinin iç kesimlerinde rastlanmaması 

kalıcı kar seviyesinin kabaca 1950 m seviyesinin biraz üstünden geçtiğini gösterir.    

Taban Morenleri 
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Foto 19: Melikler Taşı alt kesiminde yan morenleri. 

 

 

Şekil 25: Sayacak Dere alanı yan ve çekilme morenleri boyuna ve enine profilleri. 

Yan morenleri bu alanda asimetrik bir özellik göstermekte olup, vadinin doğusundaki 

moren batısında bulunana göre daha geniş ve uzundur. Bu farklılığa, vadi 

yamaçlarının asimetrik özellikleri etkili olmuş olmalıdır. Sayacak Dere buzul 

vadisinin, doğu kesimi içinde çalışma alanının da en yüksek zirvesi olan Dedegül 

Yan Morenleri 
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Tepe (2992 m)’nin bulunduğu 2800-2900 metreyi geçen çok yüksek antiklinal 

şeklinde sırtlar bulunurken, batı kesimde ise yükseltisi 2250-2450 metre olan bir 

sırtla sınırlandırılmıştır. Bu durum, yüksek zirvelerin bulunduğu yamaçta daha fazla 

malzemenin buzullar tarafından taşınarak yan morenleri şeklinde depolandığını 

göstermektedir (Bennet ve Glasser, 2009). Ayrıca doğu kesimde yer alan morenlerin 

yönelimi vadi uzanış doğrultusuna uyumlu değildir. Güneyden kuzeye doğru uzanan 

vadinin bittiği yerde depolanan doğu kesimdeki yan morenleri güneybatı yönelmiştir.  

 

  

Foto 20: Sayacak Dere alanında yan moreninin (doğudaki) görünümü. 

 

Batı kesimde yer alan morenler ise genel hatlarıyla kuzey yönlü uzanmakta ve vadi 

doğrultusuyla uyum göstermektedir. Doğu kesimdeki morenlerin uzanışında ya eski 

bir buzullaşmaya ait morenlerin ya da aynı buzullaşma dönemi içinde daha önceki 
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bir ilerlemeye ait morenlerin vadinin doğusunda depolanması etkili olmuş olmalıdır. 

Doğu kesimde yer alan yan morenleri ile birleşik konumda olan ve şekilsel olarak 

itilme (glasitektonik) morenleri olarak değerlendirilen bu moren depoları vadi 

ağzının doğusunda depolanmıştır. Başka bir dönem veya ilerlemeye ait morenlerin, 

vadi ağzındaki bu birikimi zamanla buzul akışına yeniden yön vermiş ve en son 

oluşan yan morenlerinin depolanma yönünü tayin etmiş olmalıdır (Benn ve Evans, 

1998).  

Melikler Taşı yaylası mevkiinde başlayan yan morenleri, vadinin doğu kesiminde yer 

alan yan moreni sırtı, 1955 metre yükseklikte başlayıp 1528 metre yükseltiye kadar 

inmektedir. Yaklaşık 2000 m uzunlukta olan bu moren sırtı, vadi tabanı ile moren 

sırtı arasında en fazla 118 m kalınlığa,  Melikler Taşı yaylası mevkiinde 320 m 

genişliğe sahiptir. Batı kesiminde bulunan yan moreni sırtı ise 1950 metre 

yükseklikte başlayıp 1750 metre seviyelerinde sonlanmaktadır. Boyutları yaklaşık 

olarak en uzun yerinde 500 m, en geniş yerinde 250 m, en kalın yerinde ise 100 

metredir (Şekil 22, Foto 20, 21).  

3.1.1.5.4. İtilme Morenleri 

Sayacak Dere buzullaşma alanında yan morenlerin devamında buzul kenarı 

morenlerinden olan itilme morenleri (glasitektonik ya da push morenleri) yer 

almaktadır (Şekil 22, 25, Foto 21). Bu morenler, Sayacak Dere vadi ağzında ilk 

depolanan morenlerin buzullar tarafından itilmesi ve taşıdıkları morenleri bu alanda 

biriktirmeleri oluşmuşlardır. İlk depolanan morenler, buzullar tarafından deforme 

edilirken zamanla buzulun kuzeye uzanışını değiştirmiş ve kuzeybatıya yöneltmeye 

başlamıştır. İtilme morenleri olarak ayırt edilen bu morenleri uzanış doğrultuları 

kuzey-kuzeybatı yönünde olmuştur. Bu morenler kendinden sonraki başka bir 

buzullaşma döneminde ise ilerleyen buzul dilinin önünde bir set oluşturmuş ve 

buzulun kuzeybatıya yönelmesine neden olmuşlardır. Buzulun kuzeybatıya 

yönelmesi en son oluşan yan morenlerinin de yöneliminde etkili olmuştur.  
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Foto 21: Sayacak Dere alanı itilme ve yan morenleri. 

İtilme morenleri, en ileride bulunan kesimlerinde hilal şekilli üç sırttan oluşmakta 

olup, vadi ağzına gidildikçe sırtların belirginliğini kaybederek farklı yönelimde 

sırtlardan oluşan kompleks bir şekilsel özellik gösterdiği görülmektedir. İtilme 

morenleri mevsimlik ya da uzun süreli ilerlemesi ve gerilemesi sırasında 

oluşabilmekte olup, bu alanda meydana gelen itilme morenlerinin, buzullaşma tipinin 

vadi buzullaşması olması, morenlerin yüksekliklerinin ve hacimlerinin fazla olması 

gibi özellikleri göz önüne alındığında, buzulun uzun süreli ilerleme ve gerileme 

hareketine bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Bu alandaki itilme morenleri 

Yan Morenleri 
İtilme Morenleri 

Yan Morenleri 
İtilme Morenleri 



   

108 

 

yaklaşık 800 metre uzunluğa, 900 metre genişliğe sahip olup, 1650 – 1950 metre 

yükselti aralığında yer almaktadırlar (Şekil 22, Foto 21). 

3.1.1.6. Talus Depoları 

Sayacak Dere buzullaşma alanında periglasiyal üst sınırın üstünde bulunan alanlarda 

fiziksel parçalanma ve donma-çözülme etkinliğine bağlı olarak ayrışan malzemenin 

buzul vadisinde yüksek eğimli yamaçların alt kesimlerinde ve hemen bütün sirklerin 

yüksek eğimli duvarlarının altlarında ve tabanlarında rastlanılmaktadır. Bununla 

birlikte talus depoları, Sirk 2, 3, 5, 6, 7 ve 12’nin önlerinde de yayılış 

göstermektedirler (Şekil 22, Foto 22).  

  

 

Foto 22: Sayacak Dere alanında talus depoları. 

Talus Depoları 
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3.1.1.7. Pronival Setleri  

Pronival setler (pronival ramparts), periglasiyal ortamlarda dik yamaçlarının alt 

kesimlerine yakın yerlerde bulunan kalıcı ya da mevsimsel karların önlerinde yer alan 

enkazdan oluşan sırt şeklinde setler olup, genellikle kar yatağı çevresinde yükselen 

dik kayalardan türeyen iri, köşeli malzemeden oluşurlar (Hughes, 2004; Goudie, 

2006).  

 

 

Foto 23: Sayacak Dere alanında Sirk 2 (A), Sirk 3 (B), Sirk 6 (C) ve Sirk 8 (D)'de yer 

alan pronival setler. 

Sayacak Dere buzullaşma alanında en belirgin şekilde Sirk 2,  3, 4, 6 ve 8’in dik 

duvarlarınnın kar birikim alanlarının önlerinde rastlanmaktadır (Şekil 22, Foto 23). 

Bunlardan Sirk 6’da buluna pronival set 2750 metre seviyesinden başlayıp, 2660 

metre seviyesine kadar inmektedir. Settin çevre uzunluğu 250 metreden fazladır. Sirk 

3’te bulunan pronival set ise buzul diline çevreleyen cephe morenlerine benzer 

şekilsel özellik göstermektedir. Yaklaşık 2800 metre seviyesinden başlayıp 2660 
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metreye kadar inmektedir. Settin çevre uzunluğu 200 metre civarındadır. Bu alanda 

bulunan diğer pronival setler daha az gelişmiş olup, uzunlukları azdır (Foto 23). 

3.1.2. Yeşilgöl Alanı  

Yeşilgöl Alanı, Sayacak Dere buzullaşma alanının batısında, Sayacak Dere vadisi ile 

Kisbe Dere vadisi arasında bulunan bir alandır. Bu alanda doğuda, Sayacak Dere 

vadisi ile 2000-2450 metre yükseklikteki dar bir sırtla ayrılırlar. Batıda ise 2360-

2450 metre yüksekliğindeki bir sırt bu alanı, Kisbe Dere vadisinden ayırır. Bu alanın 

gerisindeki en yüksek kesimlerde ise Sayacak Dere ve Kisbe Dere havzaları bir 

birine yaklaşarak, bir sırtla ayırılır ve komşu havzaları oluştururlar (Şekil 20).  

 

Foto 24: Yeşilgöl alanının görünümü (bakış yönü güney). 

Yeşilgöl Alanı iki sırt arasına bulunmakla birlikte vadi özelliği göstermemektedir. Bu 

alanın sularının, biri doğu sırt önlerinde, diğeri batı sırt önlerinde olmak üzere iki 

akarsu tarafından drene edildiği görülmektedir. Bu alandaki akarsular Sayacak 

Dere’nin yan kolları durumunda olduğundan Sayacak Dere buzullaşma alanı içinde 

değerlendirilmiştir. Yeşilgöl alanında buzullara kaynaklık edecek, kar ve buzul 

birikim alanı olabilecek bariz bir sirk ve buzul vadisi bulunmamaktadır. Buna karşın, 

bu alanda yaygın taban morenleri, yan morenleri ve cephe morenleri mevcuttur 
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(Şekil 22, Foto 24, 25, 26, 27, 28). Bu alanda bulunan morenlerin, komşu buzul 

vadilerinden gelen buzullar tarafından getirilerek depolandığı düşünülmektedir. 

Sayacak Dere buzul vadisinin Sirk 1 ve Sirk 2’e yakın kesimlerinden ve muhtemelen 

bu sirklerden çıkan buzulların 2455 m yükseklikteki Tınaz Tepe mevkiindeki sırttan 

ve Kisve Dere buzul vadisine kaynaklık eden Kum Çukuru Sirki yakınlarındaki 2365 

metre yükseklikteki sırttan aşarak bu alana sokuldukları, gerek sırtlardaki törpüleme 

izleri, gerekse de taban morenlerinin uzanış doğrultularından anlaşılmaktadır. Bu 

alandan OSL yaşlandırması için alınan moren örneğinin yaşı, 48,8 ± 5,1 bin yıl 

çıkmıştır.  Çalışma alanında en kapsamlı son buzul ilerlemesinin 13-14 bin yıl önce 

gerçekleştiği düşünüldüğünde, morenlerin depolandığı buzullaşmanın daha önceki 

bir döneme ait olduğu ve o dönemde buzullaşmanın daha şiddetli olduğu ve yayılış 

alanının daha geniş bir alanı kapladığı, muhtemelen küçük örtü buzullarının oluştuğu 

sonucuna varılabilir.  

 

Foto 25: Yeşilgöl alanının Deliktaş Tepe (2744 m) yakınlarından görünümü. 

Bu alandaki morenlerin iki aşamalı depolandığı, morenlerin farklı yönelimlerinden 

anlaşılmaktadır. Birinci aşamada depolanana morenler, 2065 m seviyesine inen bir 

buzul dilinin oluşturduğu deforme olmuş ancak sınırları belirlenebilen bir cephe 

moreni setti, bu settin gerisinde 2100 m seviyesinde oldukça belirgin ikinci cephe 

moreni setti ve bu cephe moreninin gerisinde bulunan ve 2180 seviyesine kadar 
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uzanan taban morenleri güney-kuzey doğrultusunda depolanmıştır. Buna karşın, 

güney-kuzey doğrultusunda depolanmış morenlerin üzerine, güneybatı-kuzeydoğu 

doğrultusunda yönelim gösteren gelen başka bir buzul ilerlemesi ile depolanan 

morenler arasında yönelim açısından uyumsuzluk bulunmaktadır.  

 

Foto 26: Yeşilgöl alanının sınırları (beyaz oklar buzul ilerleme doğrultusunu 

göstermektedir). 

 

Foto 27: Yeşilgöl Alanında bulunan moren depoları. 

Yeşilgöl alanında bulunan morenler 2300 metreden başlayıp, 1900 metreye kadar 

uzanan bir yükselti aralığında depolanmışlardır. 2300 m seviyesinde yarı köşeli, yarı 

yuvarlak blok, iri çakıl ve ince unsurlu malzemenin bir arada bulunduğu ince bir 
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taban moreni deposu durumundayken, 2230 m seviyelerinde kalınlığı artan uzun 

sırtlar halinde bulunurlar. Morenler daha aşağılarda 2150 m seviyelerinde deforme 

olmuş taban morenleri görüntüsü verirler. Bu taban morenler, alanda bulunan küçük 

akarsuların kolları tarafından yarılmış ve sırtlar oluşturulmuştur. 2100 m 

yüksekliğinde ise çevre uzunluğu 220 m ve kalınlığı yaklaşık 10 m olan hilal şekilli 

bir cephe moreni setti ile devam ederler. Bu cephe moreni settinden sonra 2065 m 

yükseklikte daha küçük bir cephe morenine geçilir. Bu cephe moreni 120 m çevre 

uzunluğuna sahip olup, kalınlığı birkaç metredir. Ayrıca bu cephe moreni çevresinde 

yan morenleri 2060 m yükseltisinde sonlanırlar. 2065 m seviyesindeki ikinci cephe 

moreni settinden 1850-1900 m seviyelerine kadar basık küçük sırt halinde deforme 

olmuş morenlere ve bloklara rastlanmaktadır. Bu kesimde eğim değerleri 

artmaktadır. Eğim değerlerinin artışı, günlenme ve küçük sel yarıntıları gibi etkenler 

bu alandaki morenleri deforme etmiş olmalıdır. Bu alanda morenlerin yaklaşık 50 bin 

yıl önce depolandığı göz önüne alındığında, toprak oluşumu için önemli bir zamanın 

geçtiğini ve toprak oluşum sürecinde ilerleme olduğunu göstermektedir. Yarı köşeli, 

yarı yuvarlak çakıl ve blokların mevcudiyeti ve bu depoların cephe ve yan 

morenlerinin aşağısında bulunuşu bu depoların morenlerin işlenmesi ile oluştuğunu 

işaret etmektedir. Bu alanda, 1874 – 2152 m yükseltileri arasında bulunan morenlerin 

bir hat boyunca jeoradar ile yapılan incelemelerinde 25-30 m kalınlığında bir tortul 

bir depodan sonra ana kayaya geçildiği görülmektedir (Şekil 26). 

 

Şekil 26: Yeşilgöl alanında moren depolarının radargram görüntüsü. 
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Foto 28. Yeşilgöl alanında moren sırtları. 

Yeşilgöl alanında bulunan morenlerin, günlenme, kütle hareketleri, periglasiyal ve 

flüvyal süreçlerin etkisi altında kalarak şekilsel özelliklerinin değiştirildiği 

anlaşılmaktadır. Bu alanda çalışma alanında kireçtaşının varlığına bağlı olarak sıkça 

rastlanan dolinlere ve subatanlara morenlerin depolandığı alanda rastlanılmaması, 

buna karşın çok sayıda pınarın bulunması altta geçirimsiz, muhtemelen şistlerden 

oluşan litolojinin varlığını işaret etmektedir. Burada bulunan pınarların, morenlerin 

akma ve kayma türünden kütle hareketleri ile yer değiştirme süreçlerini 

kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Küçük akarsular taban ve yan morenlerini yararak 

deforme etmişlerdir (Foto 27). Yarılmayla birlikte morenler bir birinden ayrılan 

sırtlar şeklinde bir görünüm kazanmışlardır (Foto 28). Bu alanda bulunan eğim 

değeri yüksek moren sırtlarında ince unsurlu malzemenin süpürülmesiyle iri unsurlu 

malzemeden oluşan yarı köşeli, yarı yuvarlak blok ve çakıllar ağırlıklı olarak yer 

aldığı; buna karşın, eğim değerlerinin az olduğu morenlerde ince unsurlu 

malzemenin ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. 

3.1.3. Kisbe Dere Buzullaşma Alanı 

Dedegöl Dağının kuzeye bakan yamaçlarında bulunan bu alan, Kisbe Dere 

(sonrasında Boynukara Dere) ve yan kollarının su toplama alanını oluşturmakta olup, 

11,1 km² alana sahiptir (Şekil 27). Sınırlarını, doğu kesimde içinde Sayacak Dere 

buzullaşama Alanı içinde bulunan Yeşilgöl mevkii ile en alçak yerinde 2360 

yüksekliğe sahip bir sırtla ayrılırlar. Bu alanın batı sınırlarında buzullaşma alanı 

bulunmayıp, bu yönde sınır Kisbe Dere vadisinin yüksek sırtlarından geçer. Kisbe 
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Dere Buzullaşma alanının güneyden Kum Çukuru Sirk duvarlarına ve onun gerisinde 

yer alan 2744 m yükseltiye sahip Deliktaş Tepe’ye kadar uzanmakta ve Kar Çukuru 

buzullaşma alanı ile su bölümü oluşturan bir sırtla ayrılmaktadır (Şekil 20). 

 

Foto 29: Kisbe Dere alanının görünümü (bakış yönü güney). 

Kisbe Dere buzullaşma alanında, Pleyistosen’in soğuk dönemlerin buzul etkinliğine 

bağlı olarak, buzul vadisi, sirkler, hörgüç kayalar, törpülenmiş yüzeyler gibi buzul 

aşınım şekilleri oluşmuştur. Birikim şekillerinden morenleri ise, değişik yükseklikte 

vadi tabanı ve az eğimli yamaçlarda taban morenleri, 1923 metre seviyelerinde 

itibaren yan morenler depolanmaya başlanmıştır (Şekil 27). Kisbe Dere buzullaşma 

alanındaki buzul aşınım ve birikim şekilleri ile periglasiyal süreçler hakkında bilgi 

verilmiştir. 

3.1.3.1. Kisbe Dere Buzul Vadisi 

Kisbe Dere vadisi, kaynak bölümü güney, ağız bölümü kuzeyde bulunan güney- 

kuzey doğrultulu bir vadidir. Vadi, 1900 metre yükseltide bulunan Tatlıoluk 

Pınarından, en geride yer alan Kum Çukuru Sirk duvarı ve onun gerisinde yer alan 

2744 m yükseltiye sahip Deliktaş Tepe’ye kadar yaklaşık 2,5 km uzanır. Genişliği, 

Tatlı Oluk Pınarı gerisinde yaklaşık 500 m, Çoban Taşı mevkiinde yaklaşık 750 m, 

Rahat Alanı mevkiinde 1200 m, Aşılıca Tepe ile Karaerik Tepe arasında 1020 

metredir  (Şekil 27).  

Yan Morenleri 

Kum Çukuru Sirki 
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Şekil 27: Kisbe Dere alanı jeomorfoloji haritası. 
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Foto 30: Kisbe Dere alanının Deliktaş Tepe (2744 m) yakınlarından görünümü. 

Vadinin batısında kalan yamaçlar, kıvrılma ve girintilerin fazla olmadığı, hemen 

hemen doğrusal uzanış gösteren bir özelliktedir. Buna karşın, vadinin doğusunda 

Yeşilgöl Alanına komşu olan yamaçların uzanış doğrultularında kıvrılmalar ve 

girintiler bulunduğu görülür. Bu kesimde, Rahatalanı mevkiinde başlayıp, Karaerik 

Tepe’ye doğru yarılmış tali bölüm oluşmuştur (Şekil 27). Başta Kisbe Dere vadisinin 

batı kesiminde bulunan yamaç olmak üzere, yamaçlarının buzul aşındırması, 

periglasiyal süreçler ve günlenmenin etkisiyle dik eğim değerlerine sahip olduğu 

görülmektedir. Bu kesimde ayrışma ürüne enkaz ve talus depoları eğimin fazla 

olması nedeniyle yamaç boyunca aşağıları doğru hareket etmekte ve yamaçların alt 

kesimlerini örtmektedir (Şekil 27, Foto 30). 

Kisbe Dere vadisinin boyuna profili incelendiğinde vadi yatağında düzensizlikler ve 

eğim kırıkları görülür (Şekil 27). Eğim kırıklarının yaklaşık olarak 2030, 2100, 2180, 

2230 ve 2300 metre seviyelerinde olduğu görülmektedir. Vadi tabanındaki ters eğim 

değerlerine sahip yerlere başka bir ifadeyle çukurlara ise 2150, 2230 ve 2285 metre 

seviyelerinde rastlanmaktadır. Bu çukurların hepsinde subatan mevcut olup, yayılış 

gösterdikleri 1500 metre uzunluktaki vadi bölümünde sürekli ve mevsimlik 

akarsulara rastlanmamaktadır. Çukur kesimleri bir birinden ayıran çıkıntı şeklindeki 
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eşikler, yer yer moren depoları ve yamaçlardan gelen talus depoları ile 

örtülmüşlerdir. 

 

Şekil 28: Kisbe Dere vadisi profil serileri. 

 

Kisbe Dere vadisi enine profilleri incelendiğinde, yukarı kesimlerde nispeten 

asimetrik özellikte olan vadi profili, aşağı kesimlerde “U” şekilli tekne vadi karakteri 

kazandığı görülür (Şekil 28). Kisbe Dere vadisinde tektonizmanın etkisi Sayacak 

Dere vadisinde olduğu kadar belirgin değildir. Fayların morfolojide etkileri, 

Tatlıoluk Pınarı önlerinde Dedegöl kütlesinin sınırlandığı ve yan morenlerinin 

depolanmaya başladığı kesimde ve Rahatalanı çevresinde daha belirgin durumdadır 

(Şekil 27). Kisbe Dere vadisi içinde sürekli akışa sahip bir akarsu bulunmamaktadır. 
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Bu kesimde yer alan Kisbe Dere bahar aylarında karların erimesi ve yağmur şeklinde 

yağışların görüldüğü zaman etkili olan mevsimlik bir akarsudur. Bu akarsuların 

vadinin yukarı kesimlerinde ilk ortaya çıktığı yer Karaerik Tepe civarında 2400 

metre yükseltide bulunan alandır. İlk oluşan bu akarsu, Rahatalanı mevkiinde, 

önceden kapalı bir depresyon durumunda olduğu tabanındaki ince unsurlu dolgu 

malzemesinden ve depresyonun önünde bulunan eşikten anlaşılan alana ulaşır. Kisbe 

Dere bu dolgu malzemesini ve önündeki eşiği yararak akışına devam eder (Şekil 27, 

Foto 31).  

 

Foto 31: Rahatalanı altlarında eşik ve moren depoları. 

 

  

Foto 32: Kisbe Dere alanında törpülenmiş yüzeyler (A) ve çizikler (B) (Kırmızı daire 

objektif kapağını çevrelemektedir). 

5 cm 
A B 
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Kisbe Dere vadisinde buzul vadisi ile birlikte, törpülenmiş yüzeyler, çizikler ve 

hörgüç kayalar gibi buzul aşınım şekilleri de yer almaktadır. Bu şekiller daha çok 

1900-2200 m yükseltileri arasında yer almakta olup, yayılış alanları sınırlıdır (Foto 

32). 

3.1.3.2. Sirkler 

Kisbe Dere buzullaşma alanında vadi başı sirki özelliği taşıyan bir adet sirk 

bulunmaktadır. 1/25000 ölçekli topografya haritasında bu sirkin bulunduğu alana 

verilen Kum Çukuru ismiyle adlandırılması uygun görülmüştür. Bu sirkin dışında, 

Karaerik Tepe altlarında ve Karagedik Mevkiinde sirke benzer oluşumlar olmakla 

birlikte, birincisinde eğim değerlerinin sirkler için öngörülen değerler içinde 

bulunmaması, ikincisinde ise sirk duvarı olarak nitelendirilecek dik yamaçların 

kavisli olmaması ve kapalılık göstermemesi nedeniyle glasiyal sirk olarak 

değerlendirilmemiştir. Bunlardan Karagedik mevkiinde bulunan oluşum, nivasyon 

sirki olarak nitelendirilmiştir. Karaerik altlarındaki sirke benzer oluşum ise vadi 

tabanına yakın olması nedeniyle vadi içinde değerlendirilmiştir (Şekil 27). 

3.1.3.2.1.Kum Çukuru Sirki 

Kisbe Dere vadisinin en gerisinde yer alan ve buzul vadisinin asıl kaynağını 

oluşturan sirktir. Kuzeye bakan yamaçta açılan büyük bir sirk ve küçük bir sırtla bu 

sirkten ayrılan küçük bir yan sirkin birleşmesiyle oluşmuş birleşik sirk özelliği 

taşımaktadır. Orta eksen doğrultusunda 343º açısal yöne sahip olup, kuzeye bakan 

yamaçta gelişmiştir (Şekil 27, 29, Foto 33, Tablo 12). Kum Çukuru Sirkine ait 

morfometrik özellikler Tablo 12’de, boyuna profili Şekil 29’de gösterilmiştir. Sirkin 

orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 716 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en 

geniş yeri (W) 1000 m, yükselti farkı (H) ise 428 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 

1,40 ve uzunluk/genişlik oranı 0,72 olup, enine gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca 

ortalama eğimi 34,2º; taban eğimi 15,5º ve duvar eğimi 43,8º ‘dir. Bu durumuyla 

glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º 

arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; 

Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde son buzul 
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ilerlemesinin izlerini taşıyan moren cephe morenleri bulunmaktadır. Sirk tabanı alçak 

yerinde 2284 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2725 m yükseltisine 

ulaşmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,590 km² alana sahiptir. Sirk tabanında bir tane 

su yutan bulunmakta ve sirk çanağında sirk gölü (tarn) bulunmamaktadır. Sirk, eğim 

değerlerinin sınırlar içinde olması ve sirk duvarının iyi gelişmesinden ötürü 2. 

gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde değerlendirilmiştir. Yüksek eğime sahip sirk 

duvarları önlerinde, fiziksel parçalanma ile oluşmuş yamaç döküntülerine, enkaz 

malzemesine ve talus depolarına rastlanmaktadır (Foto 30, 33). 

Foto 33: Kisbe Dere vadisi yukarı kesimi ve Kum Çukuru Sirki. 

Şekil 29: Kum Çukuru Sirki boyuna profili. 
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3.1.3.3. Moren Depoları 

Kisbe Dere buzullaşma alanında taban morenleri, cephe ve yan morenleri türünden 

moren depoları bulunmaktadır. Bu moren depoları ayrı ayrı ele alınıp, incelenmiştir. 

3.1.3.3.1. Taban Morenleri 

Kisbe Dere buzul vadisi tabanında ve az eğimli yamaçlarında parçalı ve küçük örtü 

depoları şeklinde rastlanmaktadırlar (Şekil 27, Foto 34, 35). Taban moreni depoları, 

genellikle yarı yuvarlak, yarı köşeli küçük bloklar ve çakıllar ile kil, silt ve kum 

boyutunda ince taneli malzemenin karışımından oluşmaktadır.  

Foto 34: Kisbe Dere Alanında taban morenleri. 

 

Foto 35: Yan morenleri gerisinde bulunan taban morenleri. 

 

Yan Morenleri 

Taban Morenleri 
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Kisbe Dere vadisinde taban morenlerine Tatlıoluk Pınarı mevkiinde yan morenleri 

arasında kalan kesimde, Çobantaşı ve Rahatalanı arasında bulunan az eğimli 

yamaçlarda, Domuz Çukuru mevkiinde ve Karaerik Tepe mevkiinde az eğimli 

yamaçlar ve sırtlarda rastlanmaktadır (Şekil 27, Foto 34, 35).  

3.1.3.3.2. Cephe Morenleri 

Cephe morenleri kavramı, sirklerin önlerinde ve buzulun ilerleme yönünde, buzul 

dilini çevreleyen, kabaca kavisli çizgisellik gösteren moren sırtları için kullanılmıştır. 

Kisbe Dere Vadisi içinde Kum Çukuru önünde bulunan ve son buzul ilerlemesinin 

oluşturduğu düşünülen bu morenler, cephe moreni türlerinden biri olan nihai moren 

depoları olarak değerlendirilmiştir (Şekil 27, Foto 36, 37).  

 

Foto 36: Kisbe Dere alanında genç nihai morenler. 

Kum Çukuru önünde bulunan cephe morenlerinin görünümleri bakımından yeni 

oluşları, boyutları ve bulunduğu yükselti bakımından küçük bir buzul ilerlemesinin, 

muhtemelen son buzul ilerlemesinin son dönemlerine ait olduğu düşünülmektedir. 

Çünkü, bu morenlerin Kum Çukuru Sirkinin hemen önlerinde yer alması, iri ve 

köşeli blokların fazla olması, moren malzemesinin günlenme ve toprak oluşum 

süreçlerinin etkisinde fazla kalmadığını gösteren taze yüzeylere sahip olması 

Kum Çukuru Sirki 

Genç Nihai Morenler 
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bunların en genç nihai morenler olduğunu göstermektedir. Cephe morenleri, yaklaşık 

olarak 2200-2290 m yükseltileri arasında yer almakta olup, yaklaşık olarak kalınlığı 

15-20 m, uzunluğu 250 m, maksimum genişliği ise 200 metreyi bulmaktadır.   

 

Foto 37: Genç nihai morenlerin yukarıdan görünümü. 

Buzul dilinin ilerlemesiyle, buzul önlerinde bulunan morenlerin ve diğer enkaz 

malzemenin buzulun kalıbını alacak şekilde depolandığı, morenlerin şeklinden 

anlaşılmaktadır. Tabanı, buzulun geldiği yönü gösteren bir üçgen geometrisine sahip 

bu morenlerin orta kısmında, buzulun erimesine bağlı olarak üst bölümünün alçalmış 

ve çökmüş olduğu görülmektedir.  

Bu moren deposunun gerisinde buzulun bir süre durgun kaldığı ve küçülerek ortadan 

kalktığı morenlerin ortasında kettle’leri andıran iki depresyondan anlaşılmaktadır. Bu 

depresyonlarda ince taneli malzemeler bulunurken, bu depresyonları çevreleyen iri 

unsurlu malzemeden oluşmakta ve tezat bir durum arz etmektedir. Bu depresyonlar 

bir birinden morenlerle ayrılmaktadırlar (Foto 37). 

3.1.3.3.3. Yan Morenleri 

Kisbe Dere buzullaşma alanında yan morenleri 1955 metre yükseltiden itibaren 

depolanmaya başlanmıştır (Şekil 27). Yan morenlerinin buzulların denge hatlarının 
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aşağı kesimlerinde depolanmaya başlamasının nedeni, denge hattından sonra buzulun 

merkezden kenarlara doğru akış göstermesidir (Nesje ve Dahl, 2000; Hughes, 2004). 

Yan morenlerinin en yüksek noktası, geçmişteki kalıcı kar sınırı yükseltisini 

hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden biri durumundadır (Meierding, 1982; 

Porter, 2001; Ramage vd., 2005; Turoğlu, 2011). Kisbe Dere buzullaşma alanında 

yan morenleri 1955 m yükseltide, vadi yamaçlarının sonlandığı yerde başlaması ve 

vadinin iç kesimlerinde rastlanmaması kalıcı kar seviyesinin kabaca 1955 m 

seviyesinin biraz yukarısından geçtiğini gösterir. Bu alanının, yüzölçümü yöntemiyle 

(AAR) elde edilen son buzul çağına ait daimi kar sınırı 2105 m olarak bulunmuş 

olup, değerlerin bir birine yakın olduğu görülmektedir. 

 

Foto 38: Kisbe Dere alanında bulunan yan morenleri. 

Tatlıoluk Pınarı mevkiinde başlayan yan morenleri depolanmaya başladıkları 

yükselti ve uzunlukları bakımından asimetrik özelliğe sahiptirler. Kisbe Dere vadi 

tabanının batısında kalan yan moreni 1690-1955 m yükseltileri arasında bulunup, 

yaklaşık 950 metre uzunluğa ve maksimum 250 m genişliğe sahiptir. Kisbe Dere 

vadi tabanının doğusunda kalan yan moreni sırtı ise 1690-1923 m yükseltileri 

arasında depolanmış olup yaklaşık 800 m uzunluğa ve maksimum 200 m genişliğe 

sahiptir. Her iki yan moreni için, vadi tabanı ile moren sırtı arasında maksimum 

kalınlık 60 metredir (Şekil 30, Foto 38, 39, 40).   
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Foto 39: Kisbe Dere alanında yan moreni sırtlarının değişik yönlerden görünümü. 

Kisbe Dere buzullaşma alanında yukarıda belirtilen yan moreni depolarından vadinin 

batısında kalan bölümde, mevcut yan morenlerinin üst seviyelerinde eski buzullaşma 

dönemlerine ait yan moreni deplarına rastlanmaktadır. Bu morenler iki bölümden 

oluşmaşta olup, birinci bölümdekiler 2090-2100 metre seviyelerinde bir sırt şeklinde 

başlamakta ve yaklaşık 100 m uzanmaktadır. İkincisi ise daha aşağı seviyelerde 2030 

m yükseltisinden başlamakta ve kuzeybatı doğrultulu iki farklı sırt şeklinde 

uzanmaktadırlar. Bunlardan daha batıda yer alan 1890 m, diğeri ise 1915 m  

yükselitisinde sonlanmaktadırlar. Her iki sırt yaklaşık 1980 m seviyesinde 

birleşmektedirler. Bu morenlerin başlama ve bitiş noktaları arasında 700 m  mesafe 

bulunmaktadır (Foto 40). 
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Foto 40: Kisbe Dere alanında bulunan yan morenleri (topoğrafya haritası Google 

Maps’ten alınmıştır). 
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Şekil 30: Kisbe Dere alanı yan morenleri boyuna ve enine profilleri. 

3.1.3.3. Talus Depoları 

Kisbe Dere Buzullaşma alanında periglasiyal üst sınırın üstünde bulunan alanlarda 

fiziksel parçalanma ve donma-çözülme etkinliğine bağlı olarak ayrışan malzemenin 

buzul vadisinde yüksek eğimli yamaçların depolandığı görülmektedir. Daha çok iri 

bloklardan oluşan, gevşek ve boşluklu olan bu malzemelere Kum Çukuru Sirki 

Domuz Çukur ve Karagedik mevkiinde rastlanmaktadır (Şekil 27, Foto 41).  

Foto 41: Kisbe Dere alanında talus depolarından bir bölüm. 
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3.1.4. Elma Dere Buzullaşma Alanı 

Dedegöl Dağı’nın kuzeydoğuya bakan yamaçlarında bulunan bu alan, Elma Dere ve 

yan kollarının su toplama alanını içine almakta olup, 3,65 km² alana sahiptir (Şekil 

31, Foto 42).  Sınırları, doğu kesimde 2600 m de bulunan sirk duvarından başlar, 

buradan sırtları takip ederek 2437 m yükseltiye sahip Yumrutaş Tepe’ye, oradan da 

2302 m yükseltideki Küçükdağ Tepe’yi takip ederek 1635 m’ye kadar devam eder. 

Batı kesimde ise Kartal Tepe (2983 m) zirvesinin altlarından 2923 m seviyesinde bir 

sırtla başlar, Sayacak Dere alanından bulunan Sirk 15 ile sınır oluşturarak 2208 m 

yükseklikteki Alataş Tepe’ye buradan da 1700 m seviyesine kadar devam eder. Elma 

Dere buzullaşma alanının doğu ve batı kesimleri Elma Dere Sirk duvarının en yüksek 

yerinde birleşirler. Sirkin bu bölümde yükseltisi 2923 m’dir. Elma Dere buzullaşma 

alanının en alçak kesimi ise 1615 m seviyesinde bulunmaktadır.  

 

Foto 42: Elma Dere alanının Yenişarbademli karayolundan görünümü. 

Elma Dere Buzullaşma Alanında, Pleyistosen’in soğuk dönemlerin buzul etkinliğine 

bağlı olarak, buzul aşınım şekillerinden küçük bir buzul vadisi, bir tane sirk ve 

törpülenmiş yüzeyler; birikim şekillerinden ise, çekilme morenleri, yan morenleri ve 

cephe morenleri oluşmuştur (Şekil 31). Elma Dere Buzullaşma Alanındaki buzul 

aşınım ve birikim şekilleri ile periglasiyal süreçler hakkında bilgi verilmiştir. 

Kartal Tepe (2983 m) 

Elma Dere Sirki 

Nihai Morenler 

Yan Morenleri 

Yan Morenleri 

Çekilme Morenleri 
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 Şekil 31: Elma Dere Buzullaşma Alanı jeomorfoloji haritası. 
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3.1.4.1. Elma Dere Buzul Vadisi 

Elma Dere vadisi, başlangıç noktası Kartal Tepe (2983 m) zirvesi altlarında olan, 

güneybatıdan kuzeydoğuya uzanan bir vadidir (Şekil 20, 31, 32). Vadinin şekli ve 

boyutları eski bir buzul vadisi görünümünden uzaktır. Burada vadi buzullaşmasından 

çok sirk buzullaşmasının ön planda olduğu düşünülebilir. Ancak alandaki 

morenlerin, sirkin sonlandığı 2300 metrelerden yaklaşık 1900 m yükseltisine 1150 

metrelik bir mesafe boyunca taşınması, sirkten çıkan buzul dillerinin sirkten oldukça 

uzaklaştığı ve vadi buzulu gibi uzandığını göstermektedir.  Yumrutaş Tepeden karşı 

yamaca kadar 1050 m, Küçükdağ Tepe’den karşı yamaca yaklaşık 1500 m genişliğe 

sahiptir.  

 

Şekil 32: Elma Dere vadisi profil serileri. 
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Elma Dere vadisinin boyuna profili incelendiğinde vadi yatağında düzensizlikler ve 

eğim kırıkları görülür (Şekil 32). Eğim kırıklarının yaklaşık olarak 1950, 2190 2020, 

2200 ve 2430 metre seviyelerinde olduğu görülmektedir. Vadi tabanın aşırı kazılma 

sonucu oluşmuş çukurluklar ve bunları bir birinden ayıran ana kaya eşikleri 

bulunmamaktadır. Vadi profilindeki düzensizlikler daha çok moren depoları ve 

sırtlarından kaynaklanmaktadır. 2190- 2020 m yükseltileri arasın çekilme 

morenlerinin yayılış göstermesi profilin bu yükseltilerde düzensiz olmasına yol 

açmıştır. 

Elma Dere vadisi enine profilleri incelendiğinde, B-B’ profil çizgisi sirkten geçmekte 

olup, tam bir “U” şeklinde olmamasına karşın, buzulların aşındırma sürecinin 

etkilerini gösteren yatıklık dikkat çekmektedir. Vadinin batısında yan morenleri üst 

kesiminde ise 2550 m yükseltilerde törpülenme izleri seçilebilmektedir.  C-C’ ve D-

D’ profil çizgilerinde ise tabandaki düzensizlikler göze çarpmaktadır. Bu 

düzensizlikte tabandaki morenlerin depolanma özelliğinden kaynaklanmaktadır 

(Şekil 32). 

 

Şekil 33: Elma Dere alanının Google Earth görüntüsü. 

Elma Dere vadi içinde biri doğu kesimdeki yamaç önlerinde, diğer batı kesimdeki 

yamaç önlerinde olmak üzere iki koldan oluşmakta olup, bu kollar 1800 metrede 
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birleşirler. Bu iki kol orta bulunan moren depoları ile vadi yamaçları arasında akış 

gösterirler. Bu iki koldan batı kalan mevsimlik, doğuda kalan ise 2000 metreden 

başlayan sürekli akarsu konumunda olan küçük bir deredir (Şekil 31). 

3.1.4.1. Sirk 

Elma Dere buzullaşma alanında bir tane sirk bulunmaktadır. Bu alanda başka sirk 

bulunmaması nedeniyle Elma Dere Sirki olarak adlandırılmıştır (Foto 43). 

 

Foto 43: Elma Dere Sirki. 

3.1.4.1. Elma Dere Sirki 

Elma Dere vadisinin en gerisinde yer alan ve buzul vadisinin asıl kaynağını oluşturan 

sirktir ( Şekil 31, 33, 34, Foto 47). Sirk bir birinden bir sırtla ayrılan iki bölümden 

oluşan birleşik sirk özelliği taşımaktadır. Bu bölümlerden doğuda bulunan daha çok 

gelişmiş olup, sirkin esas bölümünü oluşturur. En son buzul ilerlemesinin depoladığı 

morenlerin bu bölüm önlerinde yer aldığı görülür. Batıda bulunan bölüm ise daha 

küçük olup, diğerinden daha yüksekte yer almaktadır. Elma Dere Sirki orta eksen 

doğrultusunda 47º açısal yöne sahip olup, kuzeydoğuya bakan yamaçta gelişmiştir. 

Elma Dere Sirkine ait morfometrik özellikler Tablo 12 ve Şekil 33’te gösterilmiştir. 

Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 796 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca 

en geniş yeri (W) 605 m, yükselti farkı (H) ise 482 metredir. Genişlik/uzunluk 0,76 
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ve uzunluk/genişlik oranı 1,32 olup, enine gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca 

ortalama eğimi 34,6º; taban eğimi 16,4º ve duvar eğimi 44,2º ‘dir. Bu haliyle glasiyal 

sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk 

tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire 

ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirkin önünde son buzul ilerlemesinin 

izlerini taşıyan moren cephe morenleri bulunmaktadır. Sirk tabanı alçak yerinde 2400 

m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2902 m yükseltisine ulaşmaktadır. 

Sirk, yaklaşık olarak 0,304 km² alana sahiptir. Sirk, eğim değerlerinin sınırlar içinde 

olması ve sirk duvarının iyi gelişmesinden sirkin gelişmiş özelliklerini yansıtırken, 

sirk duvarlarının çok iyi kavis ve kapalılık göstermemesi, sirk tabanının aşırı 

kazılmamış olması gelişmemiş özelliklerini yansıtmaktadır. Sirkin bu özellikleri 

dikkate alındığında, 3. gelişim aşaması (belirgin) içinde olduğu değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 

 

Şekil 34: Elma Dere Sirki boyuna profili. 

3.1.4.1. Törpülenmiş Yüzeyler 

Elma Dere buzullaşma alanında törpülenmiş yüzeyleri, sirk duvarlarında ve yakın 

çevresinde rastlanmaktadır (Foto 44). Törpülenmenin en fazla görüldüğü yer, sirki 

iki bölüme ayıran sırt ve çevresinde 2500-2750 m yükseltilerindeki yamaçlardır. 

Bunun dışında sirkin batı duvarının devamında yer alan yaklaşık 2600 m izohipsini 

takip eden seviyelerde de törpülenme izlerine rastlanmaktadır. Vadi tabanında ana 
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kaya yüzeyi daha çok moren depoları örtülü olduğu için törpülenmiş yüzeylere 

rastlanmamaktır.  

 

Foto 44: Elma Dere Alanında moren depoları. 

3.1.4.2. Moren Depoları 

Elma Dere alanında yan, çekilme ve nihai morenleri bulunmaktadır. Bu moren 

depoları aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır. 

3.1.4.2.1. Çekilme Morenleri 

Elma Dere buzullaşma alanında buzul hareket yönüne göre, eski buzulların önlerinde 

bulunan ve sirke doğru kavislenen, bir birine paralel sırtlar ve sırtları bir birinden 

ayıran çukurlardan oluşan morenler çekilme morenleri olarak değerlendirilmiştir. Bu 

alanda 2150 – 2425 m yükseltileri arasında beş tane hilal şeklinde kavisli özellik 

gösteren uzun çekilme moreni sırtı bulunmaktadır ( Şekil 31, Foto 44, 45, 46, 47).  

Ayrıca uzun sırtların arasında daha kısa ve süreksiz küçük çekilme moreni sırtları da 

bulunmaktadır. Sırtlar şeklinde uzanan bu çekilme morenlerinden en dışta bulunan üç 

sırt, eğim değerleri daha düşük olduğu bir alanda depolanmışlardır. Bu sırtların doğu 

kesimde bulunan kavisli sonlanma noktaları batı kesimden yaklaşık 30-50 m daha 

yüksekte olup, asimetrik özellik göstermektedir. Bu duruma, buzulun kaynağını 

teşkil eden sirkin kuzeydoğu (47º) yönlü olması, buna karşın Elma Dere vadisinin 

kuzey-kuzeydoğu (18º) yönelimli olması etkili olmuş olmalıdır. Bu durumda, 

Törpülenmiş Yüzey 

Yan Morenleri 

Çekilme Morenleri 
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kuzeydoğu yönünde hareket eden buzulun önünde bulunan yamacın etkisiyle 

sınırlanması ve bir miktar kuzeye doğu yönlenmeye zorlamasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu sırtlardan en dışta yer alan çekilme moreni sırtı yaklaşık 550 m 

uzunluğa sahiptir. Elma Dere’nin doğu kesimde buluna yan kolu tarafından 

yarılmıştır. Moren sırtının yarıldığı kesimde ve sırtın başladığı 2150 m ile sonlandığı 

2185 m seviyeleri arasında genişliği yaklaşık 85 metredir. Bu moren sırtının 

sonrasında eğim değerleri yükselmekte olup, nihai morenlere geçilmektedir. 

 

Foto 45: Elma Dere alanındaki çekilme morenleri. 

İkinci sıradaki moren sırtı da yaklaşık 550 m uzunluğa sahiptir. Genişliği yaklaşık 

70- 80 m arasında değişmekte olup, kalınlığı 10-15 m arasındadır (Foto 46, 47). Bu 

moren sırtının dış tarafında bulunan yüzeyden alınan moren malzemenin OSL 

yöntemiyle tarihlendirilmesi yapılmış ve 15,6 ± 1,7 bin yıl yaşında olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Üçüncü sıradaki sirk de ilk iki sirkte olduğu gibi benzer uzunluk, genişlik ve kalınlık 

değerlerine sahiptir. Diğer ikisinden, sırtların yer yer sürekliğini kaybetmesi, sırtın 

önünde arkasında tali çekilme moreni sırtlarının gelişme göstermesiyle ayrılmaktadır.  

Dördüncü uzun sırt, doğu batı doğrultusunda kuş uçuşu 250 metrelik bir mesafe 

aralığında yer almasına karşın, sırtın çevre uzunluğu 850 metreyi bulmaktadır. Bu 

çekilme moreni sırtının, buzulun dilini çevreleyecek şekilde, onun kenarında 
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depolandığı anlaşılmaktadır. Kalınlığı 10 metreyi biraz geçmektedir. En alçak yeri 

2240 m, en yüksek yeri 2390 metre seviyesinde bulunmaktadır. 

 
Foto 46: Elma Dere alanında en dışta yer alan çekilme moreni sırtları. 

 

 

Foto 47: Çekilme moreni setti ve gerisinde bulunan sirkin görünümü. 

Beşinci çekilme moreni sırtı, dördüncü sırtta olduğu gibi buzul dilini çevreleyecek 

şekilde, başka bir deyişle buzulun kalıbına uyacak şekilde depolanmıştır. Doğu batı 

doğrultusunda 180 m mesafe aralığında bulunmakla birlikte, moren setinin çevre 

uzunluğu 500 metreyi bulmaktadır. Beşinci çekilme moreni sirkin hemen önlerinde 
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2310-2385 m yükseltileri arasında depolanmış olup, diğer dört çekilme moreninden, 

moren deposunu oluşturan malzemenin boyutları ve diğer şekilsel özellikleri 

bakımından farklılık oluşturması ile dikkat çekmektedir. Bu moren setini oluşturan 

depoda iri bloklardan oluşan malzemeler mevcuttur. Bu iri malzemelerin kaynağını, 

sirk çevresindeki yüksek eğimli duvarlardan gelen ayrışma ürünü malzemeler 

oluşturmaktadır (Foto 48).   

 

Foto 48: Elma Dere alanında son çekilme morenlerinin yukarıdan görünümü.  

Bu moren deposunun orta bölümünde, buzulun eriyip ortadan kalmasına bağlı olarak 

meydana gelen boşlukların oluşturduğu üç tane küçük kapalı depresyon 

bulunmaktadır. Beşinci çekilme moreni sırtının, diğer dört çekilme moreni sırtından 

farklı olarak, ayrı bir döneme ait buzul ilerlemesi ile oluştuğu düşünülmektedir. 

Çünkü bu morenlerin diğerlerinden farklı olarak daha iri unsurlu malzemeden 

oluşmaları, morenlerin diğerlerinden farklı renkte olmaları, günlenmenin etkilerinin 

daha az etkili olduğu daha yeni morenler olduğunu düşündürmektedir. Bu alanda 

ikinci çekilme moren setinden alınan malzemenin OSL tarihlendirilmesi yapılmış ve 

morenin yaşı 15,6 ± 1,7 bin yıl çıkmıştır. Bu yaş, çalışma alanında Muslu Vadisi 

alanında Zahno vd. (2006) tarafından kozmojenik tarihlendirme yöntemi ile yapılan 

14 bin yıla ulaşılan ve son buzul ilerlemesine atfedilen buzul ilerlemesi ile uyumlu 

görünmektedir. Elma Dere Sirkinin önlerinde yer alan beşinci çekilme moreninin 14-

15 bin yıl önce gerçekleşen ve geniş kapsamlı olan son buzul ilerlemesinden sonra 

gerçekleşen, küçük çaplı bir buzul ilerlemesinin meydana getirdiği morenler olduğu 

düşünülmektedir. 
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3.1.4.2.2. Yan Morenleri 

Elma Dere buzullaşma alanında sirk duvarı devamında buzulun ilerleme yönüne 

paralel 2510 m yükseltisinden itibaren depolanmaya başlamışlardır (Şekil 31). Batı 

kesimde bulunan yan moreni yamaç üzerinde eğimli bir yüzeyde oluşmuş olup, 

yaklaşık 370 metre uzanmakta 2380 m yükseltisinde dik bir eğim oluşturarak 

sonlanmaktadır. Büyük bir sırt oluşturan buradaki yan morenin yanı sıra, yamaca 

doğru daha küçük bir yan moreni sırtı da bulunmaktadır. Doğu kesimde bulunan yan 

moreni ise bu kesimde sırt duvarının alçalarak sırt oluşturduğu yerler üzerinden 

başlamak üzere depolanmaya başlanmıştır. Bu kesimdeki morenler yaklaşık 400 

metre uzanış gösterdikten sonra 2400 m seviyesinde sonlanmaktadır. Elma Dere 

alanındaki yan morenlerin sahadaki diğer morenlerden daha yüksekte yer alması ki 

kendinden sonraki en yüksek moren sırtı 2385 m yükseklikteki beşinci moren 

settidir, buzulun maksimum kalınlığa ulaştığı dönemde depolandığını 

göstermektedir. Yan moreni sırtlarının buzula dönük kanatlarında eğim değerleri, 

yamaca dönük kanatlardan daha fazladır. Moren sırtlarının ince taneli malzemeden 

bloklar boyutuna kadar çeşitli boyutta malzemeden oluştuğu görülmektedir (Foto 

49).  

 

Foto 49: Elma Dere alanının batısında bulunan yan moreni. 
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3.1.4.2.3. Nihai Morenleri 

Elma Dere buzullaşma alanında en dışta 2150 m yükseltide yer alan çekilme moreni 

sırtı (birinci çekilme moreni sırtı) ile 1885 m yükseltileri arasında 20-30º eğim 

değerlerine sahip yüzeyde kısmen yarılmış moren depoları yer almaktadır. Bu 

morenlerin uzunluğu 700 m, genişliği ise 430 metreyi bulmaktadır. Hemen 

yukarısında depolanmış olan çekilme morenleri ile şekilsel ve boyut bakımından 

benzer malzemeden oluştukları görülmektedir.   Bu morenlerin sahada buzul kaynak 

noktasına en uzak mesafede yer alması ve en son morenleri teşkil etmeleri nedeniyle 

nihai morenler olarak nitelendirilmiştir. Buzul ilerleme yönünde belirgin bir kavis 

veya hilal şekilli sırt oluşturmamaktadırlar. Yaklaşık 2000 m yükseltisinde morenler 

küçük bir tepe görünümündedir. Bu küçük moren tepesi, çevreye doğru alçalarak sırt 

şeklinde uzanır. Bu morenlerin yüksek eğim değerlerine sahip bir yamaçta 

depolanmaları, bunların yerçekimi etkisiyle içindeki malzemenin yuvarlanması ve 

kayması ile ilksel şekillerinin değişime uğradığını göstermektedir. Ayrıca, Elma Dere 

ve kollarının moren depolarını işleyerek yarmaya başlaması bu değişimde etkili 

başka bir faktördür (Şekil 31, Foto 50). 

 

Foto 50: Elma Dere alanında nihai morenler. 
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3.1.4.4. Talus Depoları 

Elma Dere buzullaşma alanında talus depolarına, Elma Dere Sirk duvarı önlerinde 

düşük eğim değerine sahip yüzeylerde rastlanmaktadır (Şekil 31). Bu depolar, 

Periglasiyal üst sınırın üstünde yer alan yüksek eğimli (ortalama 44,2º)  sirk 

duvarlarından, fiziksel parçalanma ve donma-çözülme etkinliğine bağlı olarak 

ayrışan malzemenin Elma Dere Sirkinin eğim değerlerinin azaldığı yüzeylerde 

birikmesi ile oluşmuşlardır. Talus depolarını oluşturan unsurlar oldukça iri ve 

genellikle köşeli kayaç parçalarından ve bloklardan oluşmaktadırlar. Talus 

depolarına, sirk alanı dışında dik eğimli vadi yamaçlarında da yer yer rastlanmaktadır 

(Foto 51). 

 

Foto 51: Elma Dere alanında bulunan talus depolarından görünüm. 

3.1.5. Karagöl Buzullaşma Alanı 

Dedegöl Dağı’nın doğuya bakan yamaçlarında bulunan bu alan, Ağras ile Muslu 

Dere ve kollarının su toplama alanını içine almakta olup, 21,1 km² alana sahiptir 

(Şekil 35, 36). Sınırları, batı kesimde içinde Atkatı mevkii ve Dedegül Tepe 

zirvesinin (2992 m) de bulunduğu 2900 m ve üzeri sırtların bulunduğu kesimden 

geçmektedir. Burası aynı zamanda Sayacak Dere buzullaşma alanı ile sınır 

oluşturmaktadır. Karagöl buzullaşma alanının güneyindeki sınırını, Muslu Dere 

buzullaşma alanı, doğusundakini ise çalışma alanını sınırlayan ve 1260 m 

seviyesinden geçen Ardıç Dere vadi tabanı oluşturmaktadır (Şekil 36). 



   

142 

 

Şekil 35: Karagöl Buzullaşma Alanının Google Earth görüntüsü. 

Karagöl buzullaşma alanında, Pleyistosen’in soğuk dönemlerindeki buzul etkinliğine 

bağlı olarak, buzul vadileri, sirkler, hörgüç kaya, eşikler, törpülenmiş yüzeyler gibi 

buzul aşınım şekilleri oluşmuştur (Şekil 35, 36). Dağlık kütlenin derin şekilde 

yarılması ile oluşan bu alandaki vadiler 2300-2450 m yükseltilerinde Karagöl 

yakınlarında sonlanır. Bu noktadan sonra eğim değerleri genellikle 10º’den az olan 

az engebeli yüzeye geçilir. Bu yüzey en geniş yerinde 1600 metre, Karagöl’den 

başlamak üzere doğu yönünde bulunan fay dikliğine kadar yaklaşık 1000 metre 

uzanır. Vadinin bitip, bu az eğimli yüzeyin başladığı Karagöl yakınlarında 2360 

metre seviyelerinde itibaren yan ve orta morenleri depolanmaya başlamıştır. Yan ve 

orta morenlerinden sonra bu alanda yaygın olarak hummocky morenler, bunlardan 

sonra ise cephe morenleri depolanmaya başlamıştır.  Karagöl buzullaşma alanındaki 

buzul aşınım ve birikim şekilleri ile periglasiyal süreçler ele alınarak incelenmiştir. 

Buzul aşınım şekillerinden aret, piramidal zirve, çizik, törpüleme, eşik, oluk, kanal 

ve çukur gibi aşınım şekilleri buzul vadisi veya daha büyük aşınım şekilleri üstünde 

bulunduklarından, bunlardan ayrı ayrı başlıklar altında ele alınmayıp, bunlardan 

büyük aşınım şekilleri içinde bahsedilmiştir. 
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Şekil 36: Karagöl alanının jeomorfoloji haritası. 
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3.1.5.1. Buzul Vadileri 

Karagöl buzullaşma alanında sirklerle başlayan üç tane eski buzul vadi vardır. Bu 

vadiler esasında kısa vadiler olup, sirk buzullaşmalarından vadi buzullaşmasına 

geçişi ifade eden sirk çanakları durumundadırlar. Topografya haritasında, bu 

vadilerde ve yakın çevresinde yer adları olmadığı için, vadiler Karagöl 1, Karagöl 2 

ve Karagöl 3 olarak isimlendirilmiştir. Vadiler aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır.  

3.1.5.1.1. Karagöl 1 Buzul Vadisi 

Karagöl Buzullaşma alanının kuzeyinde bulunan vadidir. 2945 m yükseklikteki sirk 

duvarı ile başlayıp, 2360 m yükseklikteki Karagöl ilerisinde sonlandığı yere kadar 

yaklaşık 2000 m uzanır. Vadinin maksimum genişliği 700 m’ye yaklaşır. Karagöl 2 

buzul vadisi ile 2400 m seviyelerinde birleşir (Şekil 35, 36, Foto 52, 53, 54). Vadi 

tabanından yamaçlara doğru, eğim değerlerinin 30º’yi bulduğu kesimler arasındaki 

genişlik yaklaşık 100 m olup, bu noktadan sırtlara, yüksek eğim değerlerine sahip 

yamaç yüzeylerinden geçilmektedir. Vadi yamacının enine profilinin alt yamaçların 

buzullar tarafından oyulup, çıkıntıların düzleştirildiği tekne karakterini almaya 

başladığını göstermektedir.  

Foto 52: Karagöl 1 vadisinin Karagöl mevkiinden görünümü. 

Karagöl 
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Yamaçlarda,  köşeli, sivri ve çatlaklı ana kaya yüzeyleri ile törpülenmiş, aşındırılmış 

ve düzleştirilmiş yüzeylerin sınırını oluşturan çizgisellik, törpülenme sınırı olarak 

değerlendirilmiştir. Törpüleme sınırı, vadi yamaçları boyunca 2800 metreden 

başlayıp, 2600 m seviyelerine kadar takip edilebilmektedir (Foto 52). 

 

Şekil 37: Karagöl alanında yer alan eski buzul vadilerinin profil serileri. 

Karagöl 1 vadisi içinde sürekli akışa sahip akarsu bulunmamaktadır. Mevsimlik 

akarsular ise 2475 m yükseltisinde tabanda bulunan iri blokların bulunduğu alanda 

yer altına geçmektedir. Karagöl 1 buzul vadisi boyuna profilinde 2410, 2530, 2620 

ve 2670 m yükseltilerinde eğim kırıkları göze çarpmaktadır. Vadi tabanındaki eğim 

kırıklarından ilk ikisi tabanda talus ve moren depolarının, son iki ise sirkten vadiye 

geçiş yerlerindeki eşiklerin oluşturduğu eğim kırıklarıdır (Şekil 37).  
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Foto 53: Karagöl 1 vadisi yukarı kesiminden vadinin görünümü. 

3.1.5.1.2. Karagöl 2 Buzul Vadisi 

Karagöl buzullaşma alanında diğer iki buzul vadisinin ortasında bulunan vadidir. 

2950 m yükseklikteki piramidal zirve ile 2360 m yükseklikteki Karagöl ilerisinde 

vadi yamaçlarının sona erdiği yere kadar yaklaşık 1850 m uzanır. Vadi bir birinden 

bir sırtla ayrılan ve böylece iki bölümden oluşan Sirk 2 ile başlar. Buzul Vadisi 

olarak değerlendirilen Karagöl 2 buzul vadisinin yaklaşık 800 metrelik bölümünü 

sirk oluşturur. Sirkin bir eşikle sonlandığı 2565 metreden sonra yüksek eğim 

değerlerine sahip olan vadi tabanı 2400 metrede Karagöl 1 buzul vadisi ile birleşerek 

2360 metrede son bulur. Vadinin maksimum genişliği 700 metreye yaklaşır. Karagöl 

2 buzul vadisi ile 2400 m seviyelerinde birleşir (Şekil 35, 36).   

Vadi tabanından yamaçlara doğru, eğim değerlerinin 30º’yi bulduğu kesimler 

arasındaki genişlik yaklaşık 20 metreye kadar inmektedir. Dar bir tabandan sonra, 

çok dik eğim değerlerine sahip yamaçlardan aret özelliği taşıyan sırtlara 

geçilmektedir. Vadi yamacının enine profilinin alt yamaçların buzullar tarafından 

oyulup, çıkıntıların düzleştirildiği tekne karakterini almaya başladığını 

göstermektedir. Törpüleme sınırı, yamaçlarda yer yer belirgin olarak 

seçilebilmektedir (Foto 55). 
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Foto 54: Karagöl 1 (sağda) ve Karagöl 2 (solda) vadilerinin görünümü. 

Karagöl 2 buzul vadisi boyuna profilinde yüksek ve alçak tabanların bir birini takip 

ettiği düzensizlikler ve eğim kırkları görülmektedir. Bu eğim kırkları yaklaşık olarak 

2400, 2440, 2565 ve 2610 ve 2660 m yükseltilerinde görülmektedir. Vadi 

tabanındaki eğim kırıklarından ilk ikisi tabanda bulunan talus ve moren 

depolarından, üçüncüsü protalus setinden, son iki eğim kırığı ise vadi içindeki 

eşiklerden kaynaklanmaktadır (Şekil 37). 

 

Foto 55: Karagöl 2 Vadisi aşağıdan görünümü. 
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Karagöl 2 vadisi içinde sürekli akışa sahip akarsu bulunmamaktadır. Mevsimli 

akarsu ise 2445 m seviyesinde eğim değerlerinin azaldığı tabanda bulunan iri 

blokların altında yer altına geçmektedir (Şekil 36). 

3.1.5.1.3. Karagöl 3 Buzul Vadisi 

Karagöl buzullaşma alanında, buzul vadilerinden güneyde yer alan vadidir (Şekil 

35). Karagöl alanındaki Sirk 3’teki buzulların oluşturduğu bir vadidir. Sirk, 2911 m 

yükseklikte aret özelliğindeki yüksek duvarlardan başlayıp, 2280 m yükseklikteki 

vadi yamaçlarının sonlandığı kesime kadar yaklaşık 1400 m uzanır. Vadinin 

maksimum genişliği 620 metreyi bulur. Fazla büyük olmayan bu vadi, büyük bir sirk 

olan Sirk 3’ün sonlandığı eşikten sonra da yamaçların devam etmesi ve sirkten çıkan 

buzulların 2 km uzaklıkta nihai morenleri depolandığı alana kadar uzanması 

nedeniyle buradaki sirkin zamanla sirk teknesi karakteri kazandığını göstermesi 

nedeniyle eski bir buzul vadisi olarak değerlendirilmiştir (Şekil 35, 36) (Benn ve 

Evans, 1998).  

 

Foto 56: Karagöl 3 vadisinin aşağıdan görünümü. 

Vadinin üst kısmını oluşturan sirk bölgesinde tabanından yamaçlara doğru, eğim 

değerlerinin 30º’yi bulduğu kesimler arasındaki genişlik yaklaşık 180 metreye 

ulaşmaktadır.  Bu noktalardan sonra eğim değerleri artmaktadır ve batıda Sirk 2 ile 

kuzeyde ise Karagöl 1 ve 2 vadilerinin birleştiği yerlerde aretlere geçilmektedir. 

Yan moreni sırtı 
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Buzul Vadisinin güney ve kuzey yamaçların arasında asimetri vardır. Kuzey 

yamaçlar daha yüksek iken güney yamaçlar 50-100 m aralığında değişen yükselti 

farkı ile daha alçak seviyelerden geçmektedir. Ayrıca kuzeye ve güneye bakan 

yamaçların buzul aşındırmasından etkilenmeleri farklı olmuştur.  Güneye bakan 

yamaçlar daha yatık ve törpülenme izleri daha az bulundururken, kuzeye bakan 

yamaçlar daha dik ve törpülenme izleri daha fazla bulundurmaktadır. Bu kesimde 

sirkin ve vadinin,  iki yamacın yaklaşık orta alanında bulunmadığı, kuzeye bakan 

yamaçlara doğru kaydığı görülür (Şekil 35, 36, Foto 56). 

Karagöl 3 Buzul vadisi boyuna profilinde tabanın oldukça düzensiz olduğu ve sık sık 

eğim değerlerinin değiştiği görülür (Şekil 37). Vadi tabanının ortalama eğimi 25º 

olup, oldukça yüksek bir eğim değerine sahiptir. Buradaki düzensizlikler tabanda 

bulunan ve buzul aşındırmasıyla meydana gelmiş eşikler, hörgüç kayalar, 

törpülenmiş ve kazılmış yüzeylerdir. 

 

Foto 57: Karagöl 3 vadisinin yukarı kesimi. 

Vadi tabanında 2370, 2440, 2480, 2525 metre seviyelerinde eşikler bulunmaktadır. 

1/25000 ölçekli topografya haritasında, vadide sürekli ve mevsimlik akarsu 

bulunmamaktadır. Ağustos ayında dahi sirk bölgesinde karların mevcudiyeti 

mevsimlik bir akarsuyun gerekliliğini ortaya koyar. Ancak Vadinin bulunduğu 

alanda ana kayanın kireçtaşı ve dolomitten oluşması karstik süreçlerin etkili 
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olduğunu, yağmur ve eriyen karlardan oluşan suların yeraltına geçtiğini gösterir. 

Mevsimlik de olsa bir akarsuyun bulunmayışı, flüvyal süreçlerin buzullaşmadan 

sonra vadi tabanını şekillendirmede etkisiz kaldığını ve tabandaki düzensizliklerin 

varlığını koruduğunu göstermektedir (Şekil 36, 37).    

3.1.5.2. Sirkler 

Karagöl buzullaşma alanında, 2536-2700 metre yükseltileri arasında dört tane sirk 

tespit edilmiştir. Bu alandaki sirklerin bulunduğu yükselti değerleri diğer alanlara 

göre daha yüksekte bulunmaktadır. Bu alanda bulunan sirklerden bir tanesi (Sirk 4) 

basit sirk (simple cirque) özelliği taşırken, diğer üçü buzul vadisinin yukarı 

kesimlerini oluşturan sirk tekneleri (cirque troughs) formlarında (Benn ve Evans, 

1998) bulunmaktadırlar (Şekil 35, 36, 38, Foto 58, 60). Tespit edilen dört sirk, 

aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır. 

 

Şekil 38: Karagöl 1, 2 ve 3 Sirklerinin boyuna profilleri. 

3.1.5.2.1. Sirk 1 

Karagöl 1 buzul vadisinin en gerisinde yer alan ve buzul vadisinin asıl kaynağını 

oluşturan sirktir. Orta eksen doğrultusunda 57º açısal yöne sahip olup, kuzeydoğuya 

bakan yamaçta gelişmiştir (Şekil 35, 36, 38). Sirk 1’e ait morfometrik özellikler 
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Tablo 12’de, boyuna profilleri ise Şekil 38’de gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni 

boyunca uzunluğu (L) 530 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 

382 m, yükselti farkı (H) ise 287 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,72 ve 

uzunluk/genişlik oranı 1,39 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca 

ortalama eğimi 30,9º; taban eğimi 19,4º ve duvar eğimi 43,3º ‘dir. Mevcut değerler, 

glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º 

arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; 

Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). 

    

Foto 58: Karagöl 1 Sirkinin değişik açılardan ve yıllardan (A:2009; B:2010;  C:2011) 

görünümü. 

 

Sirk tabanı alçak yerinde 2596 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2943 m 

seviyesinde bulunmaktadır. 2645 m seviyesinde cephe moreni seti bulunmaktadır. Bu 

A B 

C 
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cephe moreni settinin gerisinde 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan arazi 

çalışmalarında oldukça kalın bir kar örtüsü olduğu görülmektedir. Dedegöl 

Dağı’ndaki yaylalarda yaz aylarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan insanların 

sözlü ifadelerine göre, bu sirkteki karların 2-3 yıl boyunca tamamen eriyemediği,  

ancak bunu takip eden 3. veya 4. yıl ise tamamen erimenin gerçekleştiği bilgisi 

verilmiştir. Tarafımızdan yapılan arazi çalışmalarında yaptığımız gözlemlerle de 

durumu teyit eden sonuçlara ulaşılmıştır. Ağustos 2009 ve 2010 yıllarında oldukça 

kalın olarak görülen karların, Ağustos 2011 yılında büyük ölçüde eridiği 

gözlemlenmiştir (Foto 58, 59). Bu alanda üst üste 2-3 yıl eriyemeyen karların neve 

ve firn karına doğru evrildiği sirk tabanındaki kalın kar örtülerinden ötürü 

düşünülmektedir. Sirk, yaklaşık olarak 0,157 km² alana sahiptir. Sirkin eğim 

değerleri normal sınırları içinde olması ve duvarının iyi kavisli olması gelişmiş 

özelliğini, tabanın aşırı kazılmamış olması ise olumsuz özelliği oluşturmaktadır. 

Mevcut kriterler göz önüne alındığında 3. gelişim aşaması (belirgin) içinde 

değerlendirilmiştir. 

Foto 59: Sirk 1'de Ağustos 2009 (solda) ve Ağustos 2011 (sağda) yıllarında bulunan 

karlar. 

3.1.5.2.2. Sirk 2 

Karagöl 2 buzul vadisinin başlangıç bölümünü oluşturan ve buzul vadisinin asıl 

kaynağını oluşturan sirktir. Orta eksen doğrultusunda 62º açısal yöne sahip olup, 

kuzeydoğuya bakan yamaçta gelişmiştir (Şekil 36, 38). Sirk 2’e ait morfometrik 

özellikler Tablo 12’de, boyuna profilleri ise Şekil 38’de gösterilmiştir. Sirkin orta 

ekseni boyunca uzunluğu (L) 730 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş 

yeri (W) 625 m, yükselti farkı (H) ise 333 metredir. Genişlik/uzunluk 0,86 ve 
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uzunluk/genişlik oranı 1,17 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca 

ortalama eğimi 26,1º; taban eğimi 18,3º ve duvar eğimi 37,8º ‘dir. Mevcut değerler, 

glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º 

arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º) uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; 

Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk, biri büyük diğeri 

küçük olmak üzere iki bölümden oluşan birleşik sirk özelliğindedir. Büyüğü 

kuzeydoğuya, küçüğü kuzeye yönelimlidir. Bunlar yaklaşık 2670 m seviyesinde 

birleşirler. Sirk tabanı alçak yerinde 2560 m ve sirk duvarının maksimumum 

yüksekliği 2945 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,364 km² alana 

sahiptir. Sirkin eğim değerleri normal sınırları içinde olması ve duvarının iyi kavisli 

olması gelişmiş özelliğini, tabanın aşırı kazılmamış olması ise olumsuz özelliği 

oluşturmaktadır. Mevcut kriterler göz önüne alındığında 3. gelişim aşaması (belirgin) 

içinde değerlendirilmiştir. Yaklaşık 2630 m yükseltisinde cephe morenleri 

bulunmaktadır. Sirkin kuzeye bakan bölümünün duvarları önlerinde pronival setlere 

rastlanmaktadır. Ayrıca yüksek eğime sahip sirk duvarları önlerinde, fiziksel 

parçalanma ile oluşmuş yamaç döküntülerine, enkaz malzemesine ve talus depolarına 

rastlanmaktadır (Foto 60, 61). 

Foto 60: Sirk 2‘nin aşağıdan görünümü. 
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Foto 61: Sirk 2' nin kuzeydoğuya bakan bölümü. 

 

Foto 62: Sirk 2'nin kuzeye bakan bölümü ve önünde yer alan cephe morenleri. 

3.1.5.2.3. Sirk 3 

Karagöl 3 buzul vadisinin gerisinde yer alan ve buzul vadisinin kaynağını oluşturan 

sirktir. Orta eksen doğrultusunda 92º açısal yöne sahip olup, doğuya bakan yamaçta 

gelişmiştir  (Şekil 35, 36, 38, Foto 63). Sirk 3’e ait morfometrik özellikler Tablo 

12’de boyuna profili ise Şekil 38’de gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca 

Cephe moreni

Törpülenmiş yüzey
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uzunluğu (L) 742 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 628 m, 

yükselti farkı (H) ise 363 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,85 ve uzunluk/genişlik 

oranı 1,18 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 28º; 

taban eğimi 18,4º ve duvar eğimi 31,9º ‘dir. Mevcut değerler, glasiyal sirkler için 

ileri sürülen eğim kriterleriyle sirk duvarının eğim değerlerinin yaklaşık 1 derece 

düşük çıkması dışında uyumludur (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı 

<20º; sirk duvarı >33º) (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; 

Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk tabanı alçak yerinde 2536 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2905 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 

0,157 km² alana sahiptir. Duvarının iyi kavisli olması gelişmiş özelliğini, tabanın 

aşırı kazılmamış olması ise olumsuz özelliği oluşturmaktadır.  Mevcut kriterler göz 

önüne alındığında 3. gelişim aşaması (belirgin) içinde değerlendirilmiştir. 

 

Foto 63: Karagöl Sirk 3'ün görünümü. 

3.1.5.2.4. Sirk 4 

Karagöl buzullaşma alanında Dedegül Tepe’nin (2992 m) güneydoğusunda bulunan 

bağımsız bir sirktir ve bu haliyle basit sirkler grubuna girmektedir (Benn ve Evans, 

1998). Orta eksen doğrultusunda 110º açısal yöne sahip olup, doğuya bakan yamaçta 

gelişmiştir (Şekil 35, 36, 39, Foto 64) Sirk 4’e ait morfometrik özellikler Tablo 

12’de, boyuna profili Şekil 39’de gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu 
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(L) 582 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 509 m, yükselti 

farkı (H) ise 259 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,89 ve uzunluk/genişlik oranı 

1,14 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 25,4º; taban 

eğimi 2,1º ve duvar eğimi 46,3º ‘dir. Mevcut değerler, glasiyal sirkler için ileri 

sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk 

duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; 

Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk eşiği alçak yerinde 2660 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2953 m seviyesinde bulunmaktadır. 2680 m seviyesinde 

cephe moreni seti bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,257 km² alana sahiptir. 

Sirkin en alçak yeri ile eşik arasında yaklaşık 17,5º yi bulan ters eğimler 

bulunmaktadır. Sirkin tabanında ayrıca bir tane subatan bulunmaktadır. Subatan ve 

yüksek ters eğim değerleri göz önüne alındığında, sirkin gelişiminde karstlaşmanın 

da etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Sirk duvarlarında törpülenme izleri belirgindir. 

Sirkin eğim değerlerinin normal sınırları içinde olması, tabanının aşırı kazınmış 

olması ve duvarının iyi kavisli olması gelişmiş özelliklerini göstermektedir. Mevcut 

kriterler göz önüne alındığında 2. gelişim aşaması (belirgin) içinde 

değerlendirilmiştir. 

 

Foto 64: Karagöl 4 Sirki'nin yukarıdan görünüşü. 
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Şekil 39: Karagöl 4 Sirki'nin boyuna profili. 

3.1.5.3. Hörgüç Kayalar 

Karagöl buzullaşma alanında hörgüç kayalar genellikle Karagöl 3 buzul vadisi ile 

hummocky morenlerin çevresinde görülür (Şekil 36). Karagöl 3 buzul vadisinin 

2300-2550 m yükseltileri arasında görülür. Bu alanda vadi tabanı son derece 

düzensiz olup, hörgüç kayalar, kaya çıkıntılarının üzerinden geçen buzulların yapmış 

olduğu aşındırma ile ortaya çıkmışlardır. Karagöl ve aşağı kesimlerinde yayılış 

gösteren hummocky morenlerin çevrelerinde, bazen hummocky morenlerin 

örtemediği kaya çıkıntılarının görüldüğü yerlerde rastlanmaktadır (Foto 65). 

Foto 65: Karagöl alanında hummocky morenler yakınlarında (A) ve Karagöl 

aşağısında (B) bulunan hörgüç kayalar. 

 

3.1.5.4. Törpülenmiş Yüzeyler 

Karagöl buzullaşma alanında törpülenmiş yüzeyler genellikle Karagöl 1, 2, 3 buzul 

vadisi, sirk tabanı çevresinde ve zaman zaman hummocky morenlerin bulunduğu 

kesimlerde morenlerle örtülmemiş ana kaya zeminlerde ve hummocky morenlerden 

sonra 2250 m seviyelerinde fay dikliğinin bulunduğu dik eğimli yamaçlarda 

A B 
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rastlanmaktadır (Şekil 36, Foto 66). Törpülenmiş yüzeylerin en belirgin ve yaygın 

olarak görüldüğü yerler ise Karagöl 1 buzul vadisi ve Sirk 4 yamaçlarıdır (Foto 52, 

64). Törpülenmiş yüzeylerden bazılarında buzul içindeki ince klastların etkisiyle 

meydana gelmiş çizikler ve cilalanmış yüzeylere de rastlanmaktadır. Çiziklere daha 

çok hummocky morenlerin örtemediği ana kaya yüzeylerinde rastlanmaktadır. 

Cilalanmış kayaçlara ise hummocky morenlerin sonlandığı yüksek eğimli 

yamaçlarda rastlanmaktadır (Foto 66).   

  

 

Foto 66: Karagöl alanında cilalanmış, törpülenmiş ve çizilmiş yüzeyler. 

3.1.5.5. Moren Depoları 

Karagöl buzullaşma alanında taban morenleri, cephe morenleri, hummocky 

morenler, orta ve yan morenleri türünden moren depoları bulunmaktadır (Şekil 36, 

Foto 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79).  Bu alandaki morenlerin genel 

5 cm 

Moren 
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özelliklerinden biri, moren matriksi içinde iri çakıl ve blokların diğer alanlara oranla 

daha fazla mevcut olması ve bunların az yuvarlaklaşmış, başka bir deyişle, daha çok 

kenarlı köşeli iri çakıl ve bloklarından oluşmadır. Bu özelliklerin oluşmasında etkili 

olan faktörler biri, vadilerin dar ve derin yarılmış olmasıdır. Bu durum yamaç eğim 

değerlerinin daha yüksek olmasına ve kaya düşmeleri ve yuvarlanmalarının daha sık 

yaşanmasına yol açarak buzul üstü yükün artmasına yol açmış olmalıdır. Bu durum, 

iri çakıl ve blokların daha az yarı köşeli ve yuvarlak olmasıyla sonuçlanmıştır. Bu 

alanda morenlerin Sayacak Dere, Kisbe Dere ve Kar Çukuru alanlarına oranla daha 

yüksekte depolanmışlardır. Bu moren depoları ayrı ayrı ele alınıp, incelenmiştir. 

3.1.5.5.1. Taban Morenleri 

Çalışma alanında taban morenleri,  Karagöl 3 vadisi önlerinde,  Sirk 4 tabanı ve 

ilerisinde, Karakaya Tepe’nin de bulunduğu orta morenlerinin sonlandığı kesimin 

kuzey doğu yayılış göstermektedir (Şekil 36, Foto 67). Taban morenleri, zeminde 

ince taneli ve yarı yuvarlak çakıl ve küçük blokların birleşiminde oluşmaktadır. 

Taban morenlerinin Karagöl 3 vadisi ilerisinde yan morenlerle paralel doğrultuda 

oldukça alçak sırtlar halinde 2350-2200 metre yükseltileri arasında yaklaşık 800 m 

uzanmaktadır.  Karagöl buzullaşma alanında bir diğer taban moreni deposu Sirk 4 

tabanı ve Sirk 4’den uzayan buzul dilinin Kısıreşme mevkiinde depoladığı 

morenlerdir. Bu kesimde oldukça yüksek eğime sahip dik bir yamaçtan aşağı inen 

Sirk 4 buzulunun getirdiği morenler 2410-2445 m yükselti aralığında tabanda 

biriktirilmişlerdir. Taban morenlerine rastlanılan bir diğer alan Karakaya Tepe’nin 

kuzeydoğusunda bulunan kesim ile Kısıreşme mevkiinde hummocky morenlerin 

bulunduğu kesimdir. Bu taban morenleri hummocky morenlerin ilerisinde yer 

almakta ve yukarı bölümü yaklaşık 2250 m seviyesinde başlayan fay dikliği ile 

hummocky morenlerden ayrılmaktadır. Bu morenlerin, fay dikliğini geçen buzullar 

tarafından taşınan malzemelerin eğim değerlerinin azaldığı tabanda depolanması ile 

oluştuğu düşünülmektedir (Şekil 36). 
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Foto 67: Karagöl 3 vadisinde taban morenleri. 

3.1.5.5.2. Cephe Morenleri 

Çalışma alanında cephe morenleri kavramı, sirklerin önlerinde kabaca kavisli 

çizgisellik gösteren moren sırtları için kullanılmıştır. Karagöl buzullaşma alanında, 

Sirk 1 ve 4 önlerinde cephe morenleri yer almaktadır (Şekil 36, Foto 68, 69, 70, 71). 

Bu morenler sirk tabanları önlerinde birer sırt şeklinde uzanış göstermektedirler.  

Bunlardan Sirk 1 önlerinde bulunan cephe moreni setti yaklaşık 2645 m 

yüksekliğinde ve 30 metre uzunluğunda bulunmaktadır (Foto 68). Cephe moreni setti 

çok dik eğimle sonlanmaktadır. Uçları sirki gösterecek şekilde kavisli olan bu cephe 

moreni settinin dış cephesinde daha çok ince taneli malzemeler ile içinde yarı 

yuvarlak çakıl ve blokların son derece az olduğu, daha çok köşeli bloklardan oluşan 

bir doku gösterdiği görülmektedir. Bu cephe moreninin sirke dönük yüzeyinde ise 

daha çok köşeli iri bloklardan oluştuğu görülmektedir. Bu oldukça köşeli iri blokların 

varlığı, bu settin pronival set olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, settin yüksek 

eğimli sirk duvarlarının hemen önlerinde yer almayıp, yaklaşık 160 m uzak olması, 

set içindeki ince malzemenin buraya kadar gelmesi için düşme ve kaymanın yeterli 

olamayacağı, dolayısıyla buraya gelmeleri için taşınmış olması gerektiği 

düşünüldüğünden, bu set, cephe moreni setti olarak nitelendirilmiştir.  

Taban morenleri 

Taban morenleri 
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Foto 68: Karagöl 1 Sirki önünde bulunan cephe moreni. 

Bu deponun OSL yöntemiyle tarihlendirmesi yapılmış ve 2,6 ± 0,1 bin yıl yaşında 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu dönemin, çalışma alanının tamamında yaygın olarak 

gerçekleşen buzul ilerlemesinden bağımsız olarak, yakın bir geçmişte Demir Çağında 

gerçekleşen soğuk dönemle (Turoğlu, 2011) uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen 

tarihlendirme sonucuna göre, bu moren settinin Demir Çağında oluşan soğuk 

dönemde gerçekleşen buzul ilerlemesine bağlı olarak depolandığı düşünülmektedir. 

 

Foto 69: Karagöl Sirk 2'de bulanan cephe moreni. 

 

Benzer moren yapıları Sirk 2 içinde 2630 m ve 2715 m seviyelerinde bulunmaktadır. 

2715 m seviyede bulunan moren setti Sirk 2’nin doğu bölümünde bulunan alanda 

Cephe Moreni Setti (2715 m) 

2645 m 
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gelişmiş olup, daha yüksek seviyede yer almaktadır. 2630 m seviyesindeki cephe 

moreni setti Sirk 1’de oluşan moren setti ile benzer yükseltilerde oluşmuşlardır. Sirk 

2 içindeki her iki cephe moreni setti, Sirk 1’deki cephe morene göre daha küçüktürler 

(Foto 69). 

Sirk 4 önünde bulunan cephe moreni setti yaklaşık 2680 m yükseltide olup, 250 

metre uzunluğa sahiptir. Uçları sirki gösterecek şekilde kavisli olan bu cephe moreni 

settinin ince taneli malzemeler ile içinde yarı yuvarlak çakıl ve blokların bulunduğu 

değişik boyutlardaki malzemenin bir arada bulunduğu depo özelliği gösterdiği 

görülmektedir (Foto 70).  

 

Foto 70: Karagöl Sirk 4 önünde yer alan cephe moreni. 

Sirk 4 önünde bulunan cephe moreni settinden sonra ilerleyen buzul dilinin 

Kısıreşme mevkiine uzandığı zeminde depolanan taban morenlerinden 

anlaşılmaktadır. Kısıreşme mevkiine dik bir yamaçtan geçerek ulaşan buzul dilinin 

bu kesimde oluşturduğu başka bir cephe moreni setti vardır. Bu settin bulunduğu 

tabanın gerisinde dik duvarlı yamaç bulunmakta, ancak sirk duvarlarında olduğu gibi 

kavislenme ve kapalılık göstermediğinden sirk olarak nitelendirilmemiştir. Sirk 

4’den gelen buzulların 140-150 m yüksekliğe sahip bu yüksek eğimli yamaç 

gölgesinde kalarak ablasyonun yavaşladığı ve buzul dili şeklinde varlığını sürdürerek 

önlerinde cephe moreni setti oluşturduğu düşünülmektedir (Şekil 36, Foto 70).  

Cephe Moreni 

2680m 

Karagöl 
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Foto 71: Kısıreşme mevkiinde cephe moreni. 

3.1.5.5.3. Hummocky Morenler 

Çalışma alanında hummocky moren olarak nitelendirilen morenler sadece Karagöl 

Buzullaşma Alanında bulunmaktadır (Şekil 36, Foto 72). Bu morenler Karagöl’ün 

doğusunda bulunan 2350-2400 metre yükseltiden başlar ve 2270 metre yükseltisine 

kadar yaklaşık 1 km uzanırlar. Karagöl 1 ve 2 vadilerinin sonlandığı eğim değerlenin 

düşük olduğu hafif dalgalı bir yüzey üzerinde depolanmışlardır. Bu morenler, genel 

hatlarıyla değişik boyutta düzensiz tepe ve çukurların bir arada bulunduğu bir 

manzaraya sahiptirler.  

Morenler, yakınlarındaki çukurlarla yükseklikleri genellikle 5-15 m arasında değişen 

tepeler özelliğindedir. Hummocky morenlerin eğim değerleri değişiklik göstermekle 

birlikte genellikle 10º’nin altındadır. Çevrelerinde birer depresyon durumunda olan 

çukurlarda genellikle bir ve ya iki su batan bulunmakta olduğundan göllere 

rastlanmamaktadır. Hummocky morenlerin içerini oluşturan malzeme değişik 

boyutlarda olup, yüzeylerinde genellikle yarı köşeli yarı yuvarlak iri bloklara sıklıkla 

rastlanmaktadır. İri taneli malzemelere ve blok oranı yüksek olup, bunların 

depolanmasında ablasyon morenlerinin önemli etkisi olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 

36, 40, Foto 72). 
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Foto 72: Karagöl altlarında yer alan hummocky morenler. 

Hummocky morenlerin oluşumunda, morenlerin depolandığı zemin koşullarının da 

etkili olduğu düşünülmektedir. Zira, tabanda bazı yerlerde morenler tarafından 

tamamen örtülememiş, küçük yuvarlak ana kayadan oluşan tepelerin varlığı ile su 

yutanlara sıklıkla rastlanması, morenlerin depolandığı yerlerde karstik erime 

çukurlarının bulunduğunu dolayısıyla zemin özelliklerinin hummocky morenlerin 

görünümünde etkili olduğunu ima etmektedir. 

Karagöl 
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Şekil 40: Hummocky morenlerin boyuna ve enine profilleri. 

3.1.5.5.4. Orta Morenler 

Karagöl buzullaşma alanında, Karagöl 2 vadisi ile Karagöl 3 vadisi bir sırtla bir 

birinden ayrılmaktadır. Bu sırtın sonlandığı 2365 m yükseltisinden itibaren, Karagöl 

2 ve 3 vadilerinin yan morenlerinin, tek bir sırt halinde orta morenlerini 

oluşturmuşlardır (Şekil 36).  

Bu morenler 2365- 2280 m yükselti aralığında bulunmaktadır. Bu alandaki orta 

moreni sırtı Karagöl 2 buzul vadisinin depoladığı hummocky morenlerden 10-20 

metre yüksekte bulunmasına karşın Karagöl 3 vadi tabanı ile moren sırtı arasında 

yaklaşık 50 ila 150 m yükselti farkı mevcut olup, bu kesimde eğim değerleri fazladır 

ve yer yer 30º ‘yi geçmektedir. Orta moreni deposunu oluşturan unsurlar içinde iri 

unsurlu çakıl ve bloklara yoğun olarak yer almaktadır. Bu unsurlar, büyük ölçüde 

yarı yuvarlık, yarı köşeli özelliktedirler (Foto 73). 
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Foto 73: Karagöl alanında yer alan orta morenler. 

3.1.5.5.5. Yan Morenler 

Karagöl buzullaşma alanında Karagöl 1 vadisinin kuzey yamaçlarını takiben; 

Karagöl 3 vadisini ise güney yamaçlarının sonlandığı yerden itibaren yan morenleri 

depolanmaya başlanmıştır. Bunlardan, Karagöl 1 vadisi kuzeyinde depolanan yan 

morenleri, Karagöl 1 vadi yamaçlarının sonlanıp, hafif dalgalı düzlük alana ulaşıldığı 

yaklaşık 2470 m yükseltisinden itibaren sırt oluşturacak şekilde depolanmaya 

başlanmıştır ve 300 m uzanmışlardır. Bu yan moreni sırtı yaklaşık 10-20 metre 

kalınlığa sahiptir. Yan morenin güneye bakan bölümünde eğim değerleri 20-30º 

arasındadır. Yan moreni deposunu oluşturan unsurlardan, iri unsurlu çakıl ve bloklar 

önemli yer tutarlar (Şekil 36, Foto 75). Bir diğer yan moreni deposu Karagöl 1 

vadisinin Muslu buzullaşma alanı ile sınır oluşturduğu alanda depolanmışlardır 

(Şekil 36). 
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Foto 74: Karagöl yakınlarında bulunan sol yan moreni. 

Bu alanda depolanan yan morenleri, bu sahadaki orta morenleri ile büyük ölçüde 

benzerlik göstermektedir. Bu alandaki yan moreninin gelişiminde Muslu alanı 

buzullaşmalarının de etkisi olmuştur. Muslu alanında buzul kaynak sahasının daha 

fazla oluşu, daha yaygın bir buzullaşmanın meydana gelmesine yol açmış olmalıdır. 

Muslu alanından buzul dillerinin bu yan morenlere kadar uzandığı morenlerin 

geometrik özelliklerinden anlaşılmaktadır. Bu morenlerin Muslu buzullaşma 

alanındaki Gökkaya Tepe’nin (2335 m) de üzerinde bulunduğu yan moreni sırtı 

arasında yaklaşık 300 m mesafe bulunmakta olup, yapılan OSL tarihlendirmesinde 

yaklaşık morenlerin yaşı 148 ± 13 bin yıl çıkmıştır. Her iki moren sırtının bir birine 

yakın olması, benzer yükseltilerde ve tekstür özelliğinde olmasından dolayı aynı 

zamanda depolandığı düşünülmektedir. Bu alanda moren deposunun üst kesimlerinde 

konglomeratik bir özellik oluştuğu görülmektedir (Foto 75). 

Foto 75: Karagöl 3 vadisinde bulunan sol yan morenleri. Daha geride Muslu 

alanındaki en yüksekte yer alan yan morenleri. 

Muslu Alanı yan moreni sırtı 

Yan moreni sırtı 

Gökkaya Tepe (2335 m) 
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3.1.5.5.6. Nihai Morenleri 

Karagöl buzullaşma alanında, Karagöl vadilerinin sonlandığı ve taban, hummocky, 

orta ve yan moreni depoları eğim değerlerinin düşük olduğu, az engebeli yüzeyin 

sonlandığı 2200-2270 m yükseltilerinde depolanmışlardır (Şekil 36). Bahsedilen 

alan, bu seviyelerden sonra bir fay dikliği ile sınırlandırılmıştır. Eğim değerlerinin 

40º’yi geçtiği bu fay dikliği, bazı bölümlerde 250 m yüksekti farkına sahiptir. 

Karagöl buzul vadilerinden sarkan buzul dillerinin bu kesime ulaştığı ve fay 

dikliğinden geçtiği törpülenmiş, cilalanmış fay dikliği ve dikliğin üstünde tünemiş 

morenlerin varlığından anlaşılmaktadır (Foto 76, 78).  

 

Foto 76: Sulu Dere mevkiinde nihai morenler. 

Fay dikliğinden aşağı kayan veya düşen buzullar, taşıdıkları morenleri 

biriktirmişlerdir. Bu morenler Çamuroluk Pınarı üst kesiminde bulunan morenlerde 

olduğu gibi hilal şekilli bir sırt durumundayken, diğer yerlerde bu görünümden uzak, 

uzun sırtlar halindedirler. Bu morenler, Karagöl buzullaşma alanında buzul kaynak 

alanından en uzak ve en alçak seviyede depolanan morenler olduğu için nihai 

morenler olarak nitelendirilmiştir. Bu morenlerin daha çok uzun sırtlar halinde bir 

görünümde olmalarında buzulun fay dikliğinden kayması veya düşmesinin etkili 

olduğu düşünülmektedir. Hemen yukarısında depolanmış hummocky morenleri ile 

depoyu oluşturan malzemelerin boyutları açısından az da olsa farklılık göze 

çarpmaktadır. Nihai morenlerde, ince taneli malzemenin daha fazla bulunduğu, çakıl 
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ve bloklarda yuvarlaklaşmanın diğer moren depolarına oranda daha ileri derecede 

olduğu görülmektedir. Nihai moren depolarının, yüksek eğim değerlerine sahip 

sırtlardan oluşmaları ve depolandıkları zeminin eğim değerlerinden dolayı, bunların 

yerçekimi etkisiyle yüzeyindeki malzemenin yuvarlanması ve kayması ile değişime 

uğramakta olduğunu göstermektedir (Foto 76, 77).  

  

 

Foto 77: Sulu Dere mevkiinde nihai morenlerin farklı açılardan görünümü. 

Nihai morenlerden Sulu ve Çakıllı Dere arasında bulunanı, yaklaşık olarak 2050-

1700 m yükseltileri arasında uzun ve kavisli bir sırt halinde depolanmıştır. Uzunluğu 

1200 metreyi bulmaktadır. Moren sırtının buzula temas etmeyen yamacı diğer 

yamaca oranda daha kısa ve eğim değerleri daha düşüktür (Moren sırtının 1900 m 

yükseltisindeki bölümünde 100 m’ye 225 m uzunluk ve 11º’ye 14º eğim) (Foto 76, 

77).  
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Çamuroluk Pınarı yukarısında bulunan nihai moren hilal şekilli bir görünümde olup, 

moren sırtı en alçak yerinde 2050 m yüksekliğe sahiptir. Sırtın çevre uzunluğu 300 

metreyi geçmektedir (Foto 78). Nihai morenin sırt bölümünün altında yüksek eğim 

değerlerine bağlı olarak moreni oluşturan unsurların yerçekimi etkisiyle 

yuvarlandıkları görülmektedir. 

  

 

Foto 78: Çamuroluk Pınarı mevkiinde nihai morenlerin farklı açılardan görünümü. 

Nihai morenlerden bir diğerini Tozlu Çeşme mevkii çevresinde yer alan morenler 

oluşturmaktadır. Bunlar 2240 metreden başlar ve 1740 m yükseltilerinde sonlanırlar. 

Morenlerin örtemediği yüzeylerin yer yer görünmesinden dolayı buradaki morenlerin 

kalınlığının fazla olmadığı anlaşılmaktadır. Moren deposu ince bir örtü şeklinde bir 

sırt üzerinde depolanmıştır (Foto 79). 
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Foto 79: Tozluçeşme mevkiinde nihai morenler. 

 

3.1.5.6. Talus Depoları 

Karagöl buzullaşma alanında talus depolarına, periglasiyal üst sınırın üstünde 

bulunan sirk duvarları altlarında ve yüksek eğimli vadi yamaçlarının alt kesimlerinde 

rastlanmaktadır (Şekil 36). Bu depolar, fiziksel parçalanma ve donma-çözülme 

etkinliğine bağlı olarak ayrışan malzemenin eğim değerlerinin azaldığı yüzeylerde 

birikmesi ile oluşmuşlardır. Talus depolarını oluşturan unsurlar yüksek eğimli 

yüzeylerde daha küçük ayrışma ürünü enkazdan oluşurken, eğim değerlerinin daha 

düşük olduğu yerlerde genellikle köşeli kayaç parçalarından ve bloklardan 

oluşmaktadırlar. Bu talus deposunu oluşturan unsurlar içinde Karagöl 1 buzul vadisi 

tabanında yoğun olarak bulunan iri blokların, buzul üstü yük durumunda olan ve 

sonra buzulların erimesi ile bulundukları yerde bırakılan ablasyon morenlerinin 

bulunma olasılığı yüksektir (Foto 80). 
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Foto 80: Karagöl alanında talus depolarından görünümler. 

3.1.5.7. Pronival Setleri  

Pronival setler, periglasiyal ortamlarda dik yamaçlarının alt kesimlerine yakın 

yerlerde bulunan kalıcı ya da mevsimsel karların önlerinde yer alan enkazdan oluşan 

sırt şeklinde setler olup, genellikle kar yatağı çevresinde yükselen dik kayalardan 

türeyen köşeli, kenarlı malzemeden oluşurlar (Hughes, 2004; Goudie, 2006).  

Karagöl alanında Sirk 2’in dik duvarlarının hemen önünde belirgin bir pronival set 

bulunmaktadır (Şekil 36, Foto 81). Diğer sirk duvarları önlerindeki kar örtüsü 

önlerinde küçük enkaz örtüleri yer almakta olup, bunlar belirgin bir set oluşturacak 

şekilde göze çarpmamaktadırlar. Bunlardan Sirk 2’da buluna pronival set yaklaşık 

2800 m yükseltisinde çok yüksek eğimli sirk duvarı önünde biriken karların ön 

kısmında yer almaktadır. Settin çevre uzunluğu 250 m’den fazladır. Sirk 3’te bulunan 

pronival set ise buzul diline çevreleyen cephe morenlerine benzer şekilsel özellik 

göstermektedir. Yaklaşık 2800 m seviyesinden başlayıp 2660 m’ye kadar inmektedir. 
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Settin çevre uzunluğu 200 metre civarındadır. Bu alanda bulunan diğer pronival setler 

daha az gelişmiş olup, uzunlukları azdır. 

Foto 81: Karagöl Sirk 2 duvarı önlerinde pronival set. 

3.1.5.8. Karagöl 

Çalışma alanında bulunan tek göldür. Göl yüzeyinin yükseltisi 2352 m olup, alanı 

21200 m² (0,0212 km²)’dir (Şekil 36, Foto 82). Karagöl 1 ve 2 buzul vadilerinin 

birleştiği yerin yaklaşık 400 m ilerisinde yer almaktadır. Gölün oluşumunda 

şistlerden oluşan anakaya özelliği, buzul aşındırması ve morenlerin etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bu etkiler içinde asıl belirleyici olan ise göl çevresinde yüzeylenen 

şistlerdir. Zira hummocky morenlerin yer aldığı alanda çok sayıda kapalı depresyon 

bulunmasına rağmen içlerinde göl bulunmamaktadır. Bu depresyonların tabanlarında 

birer su yutan bulunması göl oluşumunu engellemiştir. Bu da, alttaki ana kayanın 

kireçtaşı olduğunu ima etmektedir. Karagöl’ün bulunduğu alanda böyle bir özelliğin 

olmaması gölün oluşumunda etkili olmuştur. Ön bölümünde, gölü bir set gibi 

çevreleyen morenlerin bulunması da diğer önemli etkendir. 

 

Foto 82: Çalışma alanında bulunan Karagöl’ün görünümü. 

2800 m 
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Tablo 12:  Kum Çukuru, Elma Dere, Karagöl, Muslu ve Kar Çukuru sirkleri morfometrik özellikleri. 
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Kum Çukuru 2284 2317 2350 2712 2498 2736 2744 428 66 714 1032 362 1,45 0,69 1,97 3134 0,064 0,593 1,64 0,169 0,76 343 K 34,3 17,1 41,9 2 

Elma Dere 2400 2440 2479 2882 2641 2902 2915 482 79 801 556 403 0,69 1,44 1,99 2229 0,05 0,303 0,75 0,097 0,77 57 KD 34,4 15,0 46,0 3 

Karagöl 1 2596 2643 2689 2883 2739,5 2943 2949 287 93 530 382 194 0,72 1,39 2,73 1496 0,01 0,157 0,81 0,030 0,88 57 KD 30,9 19,4 43,3 3 

Karagöl 2 2560 2630 2700 2893 2726,5 2945 2949 333 140 730 625 193 0,86 1,17 3,78 2422 0,026 0,364 1,89 0,081 0,78 62 KD 26,1 18,3 37,8 3 

Karagöl 3 2536 2571 2606 2899 2717,5 2905 2912 363 70 742 628 293 0,85 1,18 2,53 2219 0,061 0,321 1,10 0,078 0,82 92 D 28,0 18,4 31,9 3 

Karagöl 4 2660 2665 2670 2919 2789,5 2953 2962 259 10 582 509 249 0,87 1,14 2,34 1970 0,061 0,257 1,03 0,044 0,83 110 D 25,4 2,1 46,3 2 

Muslu 1 2352 2377 2401 2660 2506 2697 2699 308 49 518 586 259 1,13 0,88 2,00 1860 0,022 0,221 0,85 0,045 0,80 345 K 34,0 17,4 41,5 3 

Muslu 2 2364 2440 2516 2652 2508 2695 2699 288 152 852 703 136 0,83 1,21 6,26 2750 0,124 0,475 3,49 0,091 0,79 46 KD 19,3 14,7 29,8 2 

Muslu 3 2330 2387 2443 2678 2504 2680 2694 348 113 808 764 235 0,95 1,06 3,44 2489 0,055 0,41 1,74 0,095 0,83 20 K 24,6 14,6 36,7 3 

Muslu 4 2325 2423 2520 2548 2436,5 2670 2704 223 195 689 692 28 1,00 1,00 24,61 2688 0,102 0,338 12,07 0,050 0,59 72 D 18,5 19,7 13,1 4 

Muslu 5 2434 2442 2450 2796 2615 2815 2876 362 16 861 462 346 0,54 1,86 2,49 2356 0,049 0,28 0,81 0,068 0,63 68 D 24,0 1,9 50,6 3 

Muslu 6 2539 2617 2695 2913 2726 2925 2935 374 156 873 973 218 1,11 0,90 4,00 2678 0,235 0,807 3,70 0,201 1,41 144 GD 24,5 15,9 40,1 2 

Muslu 7 2647 2707 2767 2875 2761 2945 2949 228 120 828 691 108 0,83 1,20 7,67 2993 0,129 0,467 4,32 0,071 0,65 152 GD 15,7 11,2 28,6 3 

Kar Çukuru 1 2386 2416 2445 2903 2644,5 2927 2935 517 59 1072 898 458 0,84 1,19 2,34 3785 0,044 0,829 1,81 0,286 0,73 312 KB 27,6 10,9 34,3 2 

Kar Çukuru 2 2689 2693 2697 2870 2779,5 2880 2881 181 8 597 460 173 0,77 1,30 3,45 1748 0,048 0,21 1,21 0,025 0,86 282 B 17,3 1,2 43,7 2 
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3.1.6. Muslu Dere Buzullaşma Alanı 

Dedegöl Dağı’nın doğuya bakan yamaçlarında bulunan bu alan, Muslu Dere ve 

Gökova Dere kollarının su toplama alanını içine almakta olup, 22,3 km² alana 

sahiptir (Şekil 41, 42). Sınırlarını, güney ve güneybatı kesimde bu alanda bulunan 

Sirk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nin üst kesimin oluşturan içinde Gölovataşı Tepe (2689 m) 

ve Akbel mevkiinin (2550 m) yer aldığı sırt oluşturmaktadır. Batıda, Sirk 7’nin 

duvarını da üstündeki Kar Çukuru Tepe (2935 m) zirvesinin bulunduğu sırt ile Kar 

Çukuru buzullaşma alanı ile sınır oluşturmaktadır. Muslu Dere buzullaşma alanı, 

kuzeydoğuda Sayacak, kuzeyde ise Karagöl buzullaşma alanlarıyla sınır 

oluşturmaktadır. Muslu Dere buzullaşma alanının doğudaki sınırı, doğusundakini ise 

çalışma alanını sınırlayan, 1320 m seviyesine kadar alçalan ve kuzeye doğru akış 

gösteren Muslu Dere ile 1380 m seviyesine kadar alçalan ve güneye doğru akış 

gösteren Gökova Dere’nin vadi tabanları oluşturmaktadır (Şekil 42).  

 

Şekil 41: Muslu alanının Google Earth görüntüsü. 

Muslu Dere buzullaşma alanında, Pleyistosen’in soğuk dönemlerindeki buzul 

etkinliğine bağlı olarak, buzul vadisi, sirkler, hörgüç kaya, eşikler, törpülenmiş 

yüzeyler gibi buzul aşınım şekilleri oluşmuştur (Şekil 41, 42, Foto 86, 87, 88, 89, 90, 
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91, 92, 93, 94). Bu alanın en önemli özelliklerinden biri, kuzey, kuzeydoğu, doğu ve 

güneydoğu yönlerine bakan dairesel dizilişe sahip sirklerle çevreli bir havza karakteri 

taşımasıdır. Havzanın doğuya doğru açılan bölümünde ise Muslu Dere vadisi yer 

almaktadır. Havza olarak nitelendiren bu alan, Muslu Dere vadisinin gerisinde 2130 

m, Sirk 1 ve 2 önlerinde yaklaşık 2350 m, Sirk 3 ve 4 önlerinde 2340 m ve Sirk 5 

önlerinde 2435 m yükseltiye sahip olup, yükselti farkı yaklaşık 300 metredir. Havza 

alanında eğim değerleri genellikle 0-20º dereceler arasında yer almakta olup, 

zeminde yaygın olarak törpülemiş yüzeyler, hörgüç kayalar, eşikler, yer yer taban 

morenleri, ayrışma ürünü depolar ile çok sayıda kapalı depresyon yer almaktadır 

(Şekil 42). Muslu buzullaşma alanının mevcut havza özelliği, buzullaşmanın şiddetli 

yaşandığı dönemlerde küçük bir örtü buzulu oluşmasına imkan sağlamış olmalıdır.  

Havza alanı, Triyas yaşlı Dipoyraz Formasyonu olarak adlandırılan dolomit, resifal 

kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşı birimlerinden oluşmakta, sürekli ve mevsimlik akarsu 

bulunamamaktadır. Sahanın litolojik özelliklerinin karstlaşma için elverişli olduğu 

sahada yüzeysel akışa sahip her hangi bir akarsuyun bulunmaması ve çok sayıdaki su 

yutanın varlığından anlaşılmaktadır. Alanın bu özelliğinden dolayı buzul ve karst 

şekillerinin iç içe geçtiği polijenik topografya oluşmuştur. Bu oluşumda tektonik 

etkinliğe bağlı olarak Muslu Dere’nin kaynak bölümündeki fayların bulunması 

alandaki morfolojik unsurların kompleks bir görünüm almasına yol açmıştır (Şekil 

42).   

Yan morenleri, havzanın 2370 metre seviyelerinde itibaren 900 m uzunluğunda bir 

sırt oluşturacak şekilde depolanmıştır. Havza tabanı ve sirkler önlerinde yer yer taban 

ve cephe morenlerine rastlanmaktadır. Muslu dere buzul aşınım ve birikim şekilleri 

ile periglasiyal süreçler hakkında bilgi verilmiştir. Aşınım şekillerinden aret ve 

piramidal zirveler, daha çok sirklerle ilişkili olduklarından, bunlar ayrı ayrı başlıklar 

altında ele alınmayıp, sirkler içinde bahsedilmiştir.  
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Şekil 42: Muslu Alanının jeomorfoloji haritası. 
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Foto 83: Muslu Alanından görünüm. 

3.1.6.1. Muslu Dere Buzul Vadisi 

Muslu buzullaşma alanında, havzanın sonlandığı 2130 m yükseltiden itibaren yüksek 

eğimli bir duvar şeklinde (ortalama eğimi 41º) başlayan vadidir. Gerisindeki havza 

ile yaklaşık 1800 metreden başlayan vadi tabanı arasında 330 m yükselti farkı vardır. 

Geniş tabanlı (200 metreyi bulan), yer yer tekne vadi karakterinde olan bu vadi 1520 

m yükseltisinde daralmakta, 1410 m yükseltisinde sonlanmaktadır (Foto 84, 85). 

Vadi yamaçları asimetriktir. Kuzeyde bulunan yamaçlar daha alçak seviyelerden 

geçen bir sırt konumundayken güneyde bulunan yamaç daha dik ve sarp bir özelliğe 

sahiptir (Şekil 43). Bunda, bu alanda biri doğu-batı doğrultusunda, diğeri ise 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan iki fayın etki olduğu anlaşılmaktadır 

(Şekil 42). Jeoloji haritasında bulunmamasına karşın burada fayların oluşturduğu 

farklı kademeler seçilebilmektedir.    

Muslu Dere vadisi, sirklerle bağlantısı olan bir buzul vadisi konumunda olmayıp, 

gerisinde bulunan sirklerin oluşturduğu örtü buzulundan sarkan buzulların etkisinin 

olduğu bir vadidir. Buzulların vadiye doğru akış gösterdikleri, yüksek eğimli vadi 

başındaki kademeyi oluşturan ana kayanının törpülenmesi ve cilalanmasından 
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anlaşılmaktadır (Foto 85). Vadinin boyuna profilinde 1700 ve 1600 metrelerde eğim 

kırıkları olduğu görülmektedir. Vadi tabanındaki eğim değerleri 10º’nin altında olup, 

çukur ve eşikler görülmemektedir. Vadinin taban yükseltileri, sahada tespit edilen 

Pleyistosen kalıcı kar sınırının ve güncel periglasiyal alt sınır değerlerinin (orman üst 

sınırına göre yaklaşık 2000 m; 3 ºC izotermine göre yaklaşık 2200 m) altında 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 43: Muslu Dere Vadisi profil serileri. 

Vadide, Muslu Dere akış göstermektedir. Muslu Dere 1730 m yükseltisinde vadi 

tabanında pınarlarla beslenip 1550 m yükseltisine kadar sürekli akış gösteren bir dere 

durumundayken, bu noktada sonlanır ve mevsimlik akarsu özelliğine bürünür (Şekil 

42). 
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Foto 84: Muslu Dere vadisinin yukarıdan görünümü (bakış yönü doğu). 

 

Foto 85: Muslu havzası ile Muslu vadisini bir birine bağlayan eşik ve üzerindeki 

törpülenme izleri. 

 

3.1.6.2. Sirkler 

Muslu buzullaşma alanında, içinde Gölovataşı Tepe (2689 m) ve Kar Çukuru Tepe 

(2935 m) gibi zirvelerin olduğu yüksek sırtlarla çevrili olan ve havza olarak nitelenen 

Yan morenleri 

Yukarı Muslu Yaylası 
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bölüme bakan yarı dairesel dizilişli 7 farklı sirk tespit edilmiştir. Havzanın, Muslu 

Vadisine geçiş bölümde yaklaşık 2350 m seviyesinde itibaren görülmeye başlanan 

sirkler ve en geride 2900 metreyi geçen aret ve pirmadal zirveler kadar değişik 

yükseltilerde gelişmişlerdir (Şekil 42). Muslu Buzullaşma Alanında, bağımsız ve 

diğerlerden ayrı basit sirkler( simple cirques),  büyük sirk çanakları içinde bazen bir 

sırtla ayrılan bileşik sirkler (compound cirques) ve bir biri üstünde gelişen basamaklı 

sirkler (staircase cirques) formlarında bulunmaktadırlar. 

3.1.6.2.1. Sirk 1 

Muslu buzullaşma alanında, Gökova Tepe’nin (2689 m) bulunduğu sırtın 

kuzeybatısında gelişmiş bağımsız bir sirktir. Bu haliyle basit sirkler grubuna 

girmektedir. Orta eksen doğrultusunda 345º açısal yöne sahip olup, kuzeye bakan 

yamaçta gelişmiştir (Şekil 41, 42, Foto 86). Sirk 1 ’e ait morfometrik özellikler Tablo 

12’ de, boyuna profili ise Şekil 44’te gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca 

uzunluğu (L) 518 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 586 m, 

yükselti farkı (H) ise 308 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 1,13 ve uzunluk/genişlik 

oranı 0,88 olup, enine gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 34º; 

taban eğimi 17,4º ve duvar eğimi 41,5º ‘dir. Mevcut değerler, glasiyal sirkler için 

ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; 

sirk duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 

1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk eşiği alçak yerinde 2352 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2697 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 

0,221 km² alana sahiptir. Sirkin eğim değerlerinin normal sınırları içinde olması ve 

duvarının iyi kavisli olması gelişmiş özelliklerini göstermektedir. Mevcut kriterler 

göz önüne alındığında 3. gelişim aşaması (belirgin) içinde değerlendirilmiştir. 
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Foto 86: Muslu alanındaki Sirk 1, 2 ve 3 görünümleri. 

3.1.6.2.2. Sirk 2 

Muslu buzullaşma alanında Çatal Gediği mevkiinin kuzeyinde bulunan sirktir. Sirk 

büyük bir tabana sahip bir bölüm ile ona bağlanan daha yüksekte küçük bir tabandan 

oluşmaktadır. İki farklı kademede sirk tabanı bulunduğundan kademeli veya 

basamaklı sirk olarak nitelendirilmiştir. Doğusundaki Sirk 1 ve batısındaki Sirk 3 ile 

aretlerle ayrılmaktadır. Orta eksen doğrultusunda 46º açısal yöne sahip olup, 

kuzeydoğu yönünde gelişmiştir (Şekil 41, 42, Foto 86, 87).  Sirk 2’e ait morfometrik 

özellikler Tablo 12’de, boyuna profili ise Şekil 44’te gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni 

(L) boyunca uzunluğu 852 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 

703 m, dikey uzunluğu (H) ise 288 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,83 ve 

uzunluk/genişlik oranı 1,21 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca 

ortalama eğimi 19,3º; taban eğimi 14,7º ve duvar eğimi 29,8º ‘dir. Mevcut değerler, 

ortalama eğim ve taban eğimleri açısından sınırlar içinde, sirk duvarı açısından 

sınırlar altında çıktığı görülmektedir (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı 

<20º; sirk duvarı >33º) (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; 

Evans, 2006; Simoni, 2011). Bu değerin ortaya çımasında üst kademedeki sirk 

mevcudiyeti etkili olmuştur. Sirk eşiği alçak yerinde 2364 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2695 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 

0,475 km² alana sahiptir. Sirkin tabanında 5-6 tane su yutan bulunmaktadır. Su 

Sirk 1 Sirk 2 Sirk 3 
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yutanların varlığı göz önüne alındığında, sirkin gelişiminde karstlaşmanın da etkisi 

olduğu anlaşılmaktadır. Sirkin eğim değerlerinin sirk duvarı dışında normal sınırları 

içinde olması, tabanının geniş olması ve duvarının kavisli olması ve kapalılık 

göstermesi gelişmiş özelliklerini göstermektedir. Mevcut kriterler göz önüne 

alındığında 2. gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde değerlendirilmiştir.  

 

Foto 87: Sirk 2'nin aşağıdan görünümü. 

3.1.6.2.3. Sirk 3 

Muslu buzullaşma alanında Sirk 2’nin batısında gelişmiş bağımsız bir sirktir. Bu 

haliyle basit sirkler grubuna girmektedir. Orta eksen doğrultusunda 20º açısal yöne 

sahip olup, kuzeye bakan yamaçta gelişmiştir (Şekil 41, 42, Foto 86). Doğusundaki 

Sirk 2 ve batısındaki Sirk 4 ile aretlerle ayrılmaktadır. Sirk 3 ’e ait morfometrik 

özellikler Tablo 12’de, boyuna profili ise Şekil 44’te gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni 

(L) boyunca uzunluğu 808 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 

764 m, yükselti farkı (H) ise 348 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,95 ve 

uzunluk/genişlik oranı 1,06’dır. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 24,6º; 

taban eğimi 14,6 ve duvar eğimi 36,7º ‘dir. Mevcut değerler, glasiyal sirkler için ileri 

sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk 

duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; 

Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk eşiğinin en alçak yeri 2330 m, sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2680 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 
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0,410 km² alana sahiptir. Sirkin eğim değerlerinin normal sınırlar içinde olması 

gelişmiş özelliklerini göstermektedir. Mevcut kriterler göz önüne alındığında 3. 

gelişim aşaması (belirgin) içinde değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 44: Muslu sirklerinin boyuna profilleri. 

3.1.6.2.4. Sirk 4 

Muslu buzullaşma alanında Sirk 3’nin batısında gelişmiş bir sirktir. Sirk, iki 

bölümden oluşmakta olup, birleşik (composite) sirkler grubunda değerlendirilmiştir. 
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Sirk bölümlerinden biri güneydoğu, diğeri kuzeydoğu dönük bir birine komşu farklı 

iki sirkin, sirk gelişim süreçleriyle birlikte birleşmesi ile oluştuğu düşünülmektedir. 

İki sirkin birleşip tek bir sirk oluşturması ile kuzeye yönelen bir taban gelişmiştir.  

(Şekil 41, 42). Sirk 4 ’e ait morfometrik özellikler Tablo 12’de, boyuna profili ise 

Şekil 44’te gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 689 m,  orta 

eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 692 m, yükselti farkı (H) ise 223 

metredir. Genişlik/uzunluk oranı 1 ve uzunluk/genişlik oranı 1’dir. Sirkin orta eksen 

boyunca ortalama eğimi 18,5º; taban eğimi 19,7 ve duvar eğimi 13,1º ‘dir. Mevcut 

değerler, glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 

12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º)  tam olarak uyumlu değildir (Evans 

ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). 

Bunda, sirkin iki bölümden oluşması ve sirk tabanının bulunduğu yükselti 

değerlerinin fazla olmasıdır. Sirk eşiği alçak yerinde 2325 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2670 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 

0,338 km² alana sahiptir. Sirkin eğim değerlerinin normal sınırlar içinde olmaması, 

sirk duvarlarının çok dik olmaması gelişmemiş özelliklerini göstermektedir. Mevcut 

kriterler göz önüne alındığında 4. gelişim aşaması (az gelişmiş) içinde 

değerlendirilmiştir. 

3.1.6.2.5. Sirk 5 

Muslu buzullaşma alanında Sirk 4’ün batısında gelişmiş bağımsız bir sirktir. Orta 

eksen doğrultusunda 68º açısal yöne sahip olup, doğu yönde gelişmiştir (Şekil 41, 42, 

Foto 88). Kuzeybatı yönde Sirk 6’ya geçilmektedir.  Sirk 5 ’e ait morfometrik 

özellikler Tablo 12’de, boyuna profili ise Şekil 44’te gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni 

boyunca uzunluğu (L) 861 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 

462 m, yükselti farkı (H) ise 362 metredir. Genişlik/uzunluk 0,54 ve uzunluk/genişlik 

oranı 1,86 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 24º; 

taban eğimi 1,9º ve duvar eğimi 50,6º ‘dir. Mevcut değerler, glasiyal sirkler için ileri 

sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk 

duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; 

Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk eşiği alçak yerinde 2434 m ve sirk duvarının 
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maksimumum yüksekliği 2815 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 

0,280 km² alana sahiptir. Sirk içinde iki tane su yutan bulunmakta olup sirk tabanı 

kapalı depresyon durumundadır. Sirk eşiği ile sirk tabanının en alçak noktası 

arasında 6º’yi geçen ters eğim değerleri vardır. Sirkin eğim değerlerinin normal 

sınırları içinde olması,  tabanın fazla kazılmış ve ters eğimlerin bulunması gelişmiş 

özelliklerini, sirk duvarlarının dik olmasına karşın çok iyi kavislenme ve kapalılık 

göstermemesi gelişmemiş yönlerini göstermektedir. Sirk, mevcut kriterler göz önüne 

alındığında 3. gelişim aşaması (belirgin) içinde değerlendirilmiştir 

3.1.6.2.6. Sirk 6 

Muslu buzullaşma alanında Kar Çukuru Tepe (2935 m)’nin doğusunda bulunan 

sirktir. Sirk, biri 2520 m, ikincisi 2595m ve üçüncüsü 2640 m yükseltide bulunan üç 

tabandan, dolayısıyla üç bölümden oluşan sirktir. Üç farklı kademede sirk tabanı 

bulunduğundan kademeli veya basamaklı sirk olarak nitelendirilmiştir. Orta eksen 

doğrultusunda 144º açısal yöne sahip olup, güneydoğu yönünde gelişmiştir  (Şekil 

41, 42, Foto 88). Sirk duvarları üzerinde, Muslu Sirk 7, Sayacak Sirk 5 ve 6 ile 

yakınlaştığı yerlerde iki tane piramidal zirve bulunmaktadır. Sirkin duvarları komşu 

olduğu diğer sirklerle aretler ayrılmıştır. Sirk 6’e ait morfometrik özellikler Tablo 

12’de, boyuna profili ise Şekil 44’te gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca 

uzunluğu (L) 873 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 973 m, 

dikey uzunluğu (H) ise 374 metredir. Genişlik/uzunluk 1,11, uzunluk/genişlik oranı 

0,90 olup, enine gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 24,5º; taban 

eğimi 15,9º ve duvar eğimi 40,1º ‘dir. Mevcut değerler, glasiyal sirkler için ileri 

sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk 

duvarı >33º)  uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; 

Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk eşiği alçak yerinde 2539 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2925 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 

0,807 km² alana sahip olup, bu alandaki en büyük sirktir. Sirkin tabanında biri 2520 

m diğeri 2640 m seviyesinde bulunan tabanlarda ikişer tane su yutan bulunmaktadır. 

2520 m seviyesindeki sirk eşiği ile sirk tabanının en alçak noktası arasında 9º’ye 

yaklaşan ters eğim değerleri vardır. Sirkin eğim değerlerinin normal sınırlar içinde 
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olması, tabanın aşırı kazılmış olması ve ters eğim değerleri bulunması, sirk duvarının 

kavisli olması ve kapalılık göstermesi gelişmiş özelliklerini göstermektedir.  Mevcut 

kriterler göz önüne alındığında 2. gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde 

değerlendirilmiştir.  

 

Foto 88: Muslu alanındaki Sirk 5, 6 ve 7’nin konumları. 

3.1.6.2.7. Sirk 7 

Muslu buzullaşma alanında Aniçi mevkiinde gelişmiş bağımsız bir sirktir.  Orta 

eksen doğrultusunda 152º açısal yöne sahip olup, güneydoğuya bakan yamaçta 

gelişmiştir (Şekil 41, 42, Foto 88). Sirk duvarları üzerinde 3 tane piramidal zirve yer 

almaktadır. Çevresinde yer alan diğer sirklerle sınırını aretler oluşturmaktadır. Sirk 7 

’e ait morfometrik özellikler Tablo 12’de, boyuna profili ise Şekil 44’te 

gösterilmiştir. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 828 m,  orta eksene dik 

çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 691 m, yükselti farkı (H) ise 228 metredir. 

Genişlik/uzunluk oranı 0,83 ve uzunluk/genişlik oranı 1,20 olup, boyuna gelişmiştir. 

Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 15,7º; taban eğimi 11,2 ve duvar eğimi 

28,6º‘dir. Mevcut değerler, ortalama eğim ve taban eğimleri açısından sınırlar içinde, 

sirk duvarı açısından sınırlar altında çıktığı görülmektedir (sirkin ortalama eğimi 12º-

45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º) (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire 

ve Evans 1976; Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk eşiği alçak yerinde 2647 m ve sirk 

Sirk 5 

Sirk 7 

Sirk 6 
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duvarının maksimumum yüksekliği 2945 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, 

yaklaşık olarak 0,467 km² alana sahiptir. Sirkin eğim değerlerinin sirk duvarı dışında 

normal sınırları içinde olması, duvarının kavisli olması ve kapalılık göstermesi 

gelişmiş özelliklerini yansıtmaktadır. Sirk duvarı eğiminin düşük olması ise 

gelişmemiş özelliğini göstermektedir. Mevcut kriterler göz önüne alındığında 3. 

gelişim aşaması (belirgin) içinde değerlendirilmiştir. 

3.1.6.3. Hörgüç Kayalar 

Muslu buzullaşma alanında hörgüç kayalar genellikle havza olarak, eğim 

değerlerinin 0-20º dereceler arasında bulunduğu yüzeylerde bulunmaktadır. Bu 

alanda hörgüç kayalar yer yer eşik ve kapalı depresyonlarla bir birinden ayrılmış ve 

ana kaya çıkıntıları konumundadır. Bu alanda çok sayıda hörgüç kaya 

bulunmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında ana kayayı oluşturan dolomit ve 

kireçtaşlarının tabaka doğrultularının jeoloji haritasında gösterilmemesine karşın 

buzul akış yönüne dalmasının etkili olduğu görülmektedir. (Şekil 42, Foto 89)   

 

Foto 89: Muslu alanında bulunan hörgüç kayalardan görünümler (oklar buzul 

ilerleme yönünü göstermektedir). 

 

3.1.6.4. Törpülenmiş Yüzeyler 

Muslu buzullaşma alanında,  en yaygın olarak yarı dairesel, yüksek sırtlarla 

çevrelenmiş ve havza olarak adlandırılan alanda yaygın törpülenme izlerine 

rastlanmaktadır. Bununla birlikte sirk tabanına yakın alçak yamaçlarda ve sirk 

önlerinde de törpülenmiş yüzeylere rastlanmaktadır. Buzul ilerleme yönünde ana 
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kaya üzerindeki çıkıntıların törpülenmesi ve düzleştirilmesi ve ilerleyen buzulun 

önünde kalan yüzeyde eğimin az, ilerleyen buzulun gerisinde kalan yüzeyde ise eğim 

değerlerinin fazla olduğu görülmektedir. Kimi yerlerde bu tür törpülenmiş yüzeylerin 

hörgüç kayalar özelliği gösterdiği görülmektedir. Havzadan vadiye geçerken, 

yükselti farkı 330 metreyi bulan ve ortalama eğim değerlerinin 41º’yi bulduğu 

vadinin başlangıç noktasında buzulların hızlı hareketine bağlı olarak törpülenme 

izleri net olarak görülebilmektedir (Şekil 42, Foto 85, 90). 

 

 

Foto 90: Muslu alanında törpülenmiş yüzeylerden görünümler (oklar buzul ilerleme 

yönünü göstermektedir). 

 

3.1.6.5. Moren Depoları 

Muslu buzullaşma alanında taban morenleri ve yan morenleri olmak üzere moren 

depoları yer alır. Bu depolar, aşağıda ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir.  
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3.1.6.5.1. Taban Morenleri 

Muslu buzullaşma alanında taban morenlerine Muslu Dere vadisi gerisinde Aniçi 

mevkiinde ve havza olarak nitelendiren alanın tabanında parçalar halinde küçük 

moren depoları şeklinde rastlanmaktadır. Buradaki taban morenlerinde yer yer yarı 

yuvarlak iri çakıl ve blokları da rastlanması buzul altında alçak seviyelerde aktif 

olarak bir süre de taşındığını göstermektedir (Bennet ve Glasser, 2009). Taban 

morenlerine ayrıca,  Sirk 2, Sirk 4, Sirk 5 ve Sirk 6 tabanlarında; Sirk 1, sirk 3 ve 

Sirk 7’den havzaya geçerken (Sırat Köprüsü mevkii) tabanda küçük depolar halinde 

rastlanmaktadır. Sirk 5 ve Sirk 6 tabanında ve Sirk 7 önlerinde Sırat Köprüsü 

Mevkiinin güneydoğusunda bulunan morenler üzerinde ve çevresinde su yutan ve 

dolinler bulunmaktadır. Taban morenleri yer yer eğimli yüzeyler üzerinde sırtlar 

halinde görülmektedir. Bu durum morenlerin depolandığı zeminde kapalı 

depresyonlar, hörgüç kayalar ve eşiklerin oluşturduğu dalgalı yüzey özellikleri ile 

yakından ilişkili olduğu görülmektedir (Şekil 42, Foto 91, 92 ). 

  

Foto 91: Muslu alanında taban morenleri. 

3.1.6.5.2. Yan Morenleri 

Muslu alanında yan morenleri üç farklı yükseltide bulunmaktadır.  

Bunlardan birincisi, Üzerinde Gökkaya Tepe’nin (2335 m) bulunduğu bu moren sırtı, 

2368 m yükseltide başlamakta, 2310 m yükseltide sonlanarak yaklaşık 950 m 

uzanmaktadır (Şekil 42, Foto 92). Moren sırtı, genel yönelimi kuzeybatı-güneydoğu 

doğrultusunda olan, kavisli-hilal şekilli cephe moreni görünümünde olup, kavislenen 
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sırtın uçları havzaya dönüktür. Sırtın en yüksek yeri ile havza tabanı arasında 

maksimum yükseklik yaklaşık 75 metreyi bulmaktadır. Sırtın havzaya dönük 

kısmında eğim değerleri 33º bulurken, Karagöl buzullaşma alanına bakan kesiminde 

eğim değerleri daha düşük olup, en yüksek yerinde 29º’yi bulmaktadır. 

 

Foto 92: Muslu alanında yüksekte yer alan (2335 m) yan moreni setti ve aşağılara 

doğru tabanda yer alan yarı yuvarlak, yarı köşeli iri çakıl ve bloklar. 

 

Bu morenlerin tür bakımından sınıflandırılması tartışmalıdır. Alandaki havza 

özelliğine bağlı olarak, buzul akış yönü batıdan doğuya doğrudur. Buna karşın bu 

moren sırtının yönelimi genel hatlarıyla kuzeybatı-güneydoğu doğrultuludur. Ayrıca 

havzanın kuzeyinde bulunan ve yan moreni sırtı gibi gözüken bu moren deposunun 

güneyde karşılığı yoktur. Bu nedenle yan moreni olma ihtimali zayıflamaktadır. 

Kavisli özelliği ve eğim değerlerinin buzul ile temas eden yüzeyde daha fazla olması 

buzul dili tarafından itildiği yönündeki ipuçlarıdır. Ayrıca Karagöl Buzullaşma alanı 

ile sınır oluşturan yan moreni sırtının da cephe moreni şeklinde olması ve Muslu 

Buzullaşma alanına dönük olması, bu morenlerin oluşumunda Muslu Alanından 

gelen buzulların etkili olduğunu göstermektedir. Morenlerin bu yöneliminde 

olmasında etkili olan faktörlerden biri, havzanın genel olarak eğim değerlerinin 

düşük olduğu bir alan olması, düz ve düze yakın yüzeylerin geniş bir alanda 
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görülmesidir. Bir diğer faktör ise kuzeye dönük yamaçlarda bulunan sirklerde gelişen 

buzulların daha kalın ve uzun olma ihtimali nedeniyle, havzadaki buzul akış yönünü 

doğudan kuzeydoğuya yöneltmiş olmasıdır. Ancak, bu moren sırtının, 950 m gibi 

oldukça fazla bir uzunluğa sahip olması ve genel hatlarıyla buzul akış doğrultusuna 

paralel uzanması gibi nedenlerle yan moreni olarak nitelendirilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. 

Buradaki morenler içinde ince taneli malzemenin az da olsa uzaklaştırılarak moren 

deposu içinde iri çakıl ve blokların daha belirgin olarak ön plana çıktığı 

görülmektedir. Bu morenlerin yapılan OSL tarihlendirmesinde morenlerin yaşı 

yaklaşık 148 ± 13 bin yıl çıkmıştır. Bu değer, günümüzden 150 bin yıl önce yaşanan 

soğuk ve kuru glasiyal koşulların yaşandığı dönemle uyumludur (Turoğlu, 2011). Bu 

moren deposu 2310 m yükseltisinde sonlanmaktadır. Morenlerin sona erdiği yer, dik 

bir yamaçtan oluşmakta ve aşağıda bulunan 2020 m yükseltideki bir kademeye 

geçilmektedir. 

 

Foto 93: Muslu alanında yaklaşık 2100 m yükselti bulunan moren sırtları. 

İkinci yan moreni, üst kesimden kademe ile aşağıya geçildiği yerin kuzeyinde sırtlar 

halinde depolanmışlardır (Foto 93, 94). Bu alanda depolanan morenlerin, yaklaşık 

2150- 2200 m seviyesindeki havzadan buzulların alt kademeye ilerleyerek ulaştığı 

anlaşılmaktadır. Genel hatlarıyla kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan ve biraz 
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kavisli olan bu morenler 2140 m yükseltide başlayıp, 1825 m yükseltisine kadar 

uzanmışlardır. Bunlar, üç sıra halinde uzayan sırtlarlar görünümündedirler. Bu 

haliyle nihai morenlere (itilme veya çekilme)  benzerlik göstermektedirler. Ancak bu 

alanda daha aşağı seviyelerde yan morenlerinin bulunması bunları nihai moren 

tanımı dışında tutmaktadır. Moren sırtlarının, buzul dili önlerinde yer almamaları, 

buna karşın buzul akış yönü ile paralellik göstermeleri ve vadi kenarında yer 

almalarından dolayı, bu morenler yan moreni olarak değerlendirilmiştir. Bunlar daha 

yukarıda Gökova Tepe mevkiindeki morenlerle benzer tekstür özelliğine sahiptirler. 

Moren sırtlarını bir birinden ayıran sınır yüzeylerinde ince unsurlu malzemenin 

bulunduğu görülmektedir. Bu ince unsurlu malzemenin, biraz daha yüksekte yer alan 

morenlerdeki ince unsurlu malzemenin yüzey suları ile buralara taşınmasıyla 

oluşmuş olmalıdır.  

  

 

Foto 94: Muslu alanında moren sırtlarının değişik açılardan görünümü. 

Yan morenleri 
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Üçüncü yan morenleri, karşılıklı iki sırt halinde Muslu Dere vadisi aşağı 

kesimlerinde 1650 m yükseltiden itibaren depolanmaya başlanmışlardır. Bunların 

uzunluğu 1000 m’yi biraz geçmekte olup yaklaşık 1480 m yükseltisinde 

sonlanmaktadırlar. Yan morenlerinin kalınlığı ortalama 50 m civarında olup, 

depolanmaya başladıkları üst kesimlerde 100 m’ye ulaşmaktadır (Şekil 45, Foto 94). 

 

 

Şekil 45: Muslu yan morenleri boyuna ve enine profilleri. 

3.1.6.6. Talus Depoları 

Muslu buzullaşma alanında periglasiyal etkinlik sonucu oluşmuş talus depoları ve 

ayrışmış enkaza yüksek eğimli sirk duvarları önlerinde rastlanmaktadır. Bunlardan 

en yoğun görülenleri Sirk 2, 3 ve 5 çevresidir. Talus depoları ve ayrışmış enkaza yer 

yer havza tabanında büyük kayaların çevresinde de rastlanmaktadır (Şekil 42, Foto 

86, 88). 
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3.1.7. Kar Çukuru Buzullaşma Alanı 

Dedegöl Dağı’nın kuzeybatıya bakan yamaçlarında bulunmaktadır. Bu alan Seyrek 

Dere ve Çatma Dere’nin su toplama havzasında bulunmakta olup, 11 km² alana 

sahiptir (Şekil 46, Foto 95). Sınırlarını, güneydoğu kesimde Kar Çukuru Tepe (2935 

m)’nin de bulunduğu aretler ve onun gerisinde yer bulunan Muslu Alanı, kuzeyinde 

2900 m geçen aretlerden sonra Sayacak Dere alanı, kuzeydoğusunda ise Kisbe Dere 

alanı bulunmaktadır. Güneyden 2500-2900 m yükselti aralığın uzanan sırtlar, batıda 

ise sirk tabanının bitimi (2386 m) ile birlikte bir kademe ile sandur düzlüğüne 

(yaklaşık 1800 m) geçilir ( Şekil 46).  

 

Foto 95: Kar Çukur alanının görünümü. 

Kar Çukuru buzullaşma alanında, Kuvaterner’in soğuk dönemlerin meydana gelen 

buzullaşmalara bağlı olarak, buzul aşınım şekillerinden sirkler, hörgüç kayalar, 

eşikler ve törpülenmiş yüzeyler; birikim şekillerinden ise taban morenleri, yan 

morenleri ve sandur ovası oluşmuştur (Şekil 46). 

Kar Çukuru buzullaşma alanında, buzullaşmalar biri oldukça büyük olan iki tane 

sirke bağlı olarak oluşmuşlardır. Bu sirklerden büyük olanı Kar Çukuru 1 Sirki, daha 

küçük olanına ise Kar Çukuru 2 Sirki olarak adlandırılmıştır. Kar Çukuru buzullaşma 

alanında yer alan yan morenleri, cephe morenleri ve sandur ovası Kar Çukuru 1 

Kar Çukuru 1 Sirki 

Yan morenleri 



   

196 

 

Sirkindeki buzullaşmaya bağlı olarak oluşan birikim şekilleridir. Kar Çukuru 2 Sirki 

ise Kar Çukuru 1 Sirkinin kuzeybatısında 670-680 m uzakta bulunmakta olup, 

Seyrek Dere adı verilen akarsuyun drenaj havzasında kaldığı için iki sirk aynı 

buzullaşma alanı içinde değerlendirilmiştir (Şekil 46). 

 

Foto 96: Kar Çukuru vadisinin aşağıdan görünümü. 

 

Kar Çukuru alanında büyük buzullaşmanın gerçekleştiği ve Kar Çukuru 1 Sirki 

olarak adlandırılan yer, oldukça büyük ve çevresindeki sırtlarla kavislenmiş ve sirkin 

sonladığı eşiğe doğru oldukça kapalı bir özellik taşımaktadır. Güneyde sirkin 

sonlandığı noktadan sonra, sirkle birlikte vadi yamaçları da sonlanmaktadır. Güney 

yamacın sonlanması ve sirk önlerinde bir akarsu olmaması, vadinin burada 

sonlandığını göstermektedir. Yan morenleri her ne kadar sirkin sonlandığı yerden 

600 m uzakta depolanmaya başlamış olsalar da, bunların sirkten çıkan buzulların 

eşiği aştıktan sonra yaklaşık 230 m yükselti farlı olan bir kademeden (muhtemel fay 

dikliği) düşerek ilerlediği görülmektedir. Sirki güneyden sınırlayan yamaçların, sirk 

tabanının sonlandığı yerden sonra vadi özelliği taşıyacak yamaç özelliğine sahip 

değildir (Şekil 46, 47, Foto 95, 96, 97).  
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Şekil 46: Kar Çukuru Alanı jeomorfoloji haritası. 
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Şekil 47: Kar Çukuru alanı (Kar Çukuru vadisi)'nın profil serileri. 

Buna rağmen, sirkte bulunan buzulların sirk eşiğini aşıp, sirkten dışarı çıkmaları ve 

buzul dilinin 1,5 km kadar ilerlemesi, bu alandaki buzullaşmanın sirk buzullaşması 

türüne dahil olamayacağı,  vadi buzullaşması olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

ortaya koyar (Benn ve Evans,  1998). 

Kar Çukuru buzullaşma alanındaki buzul aşınım ve birikim şekilleri ile periglasiyal 

süreçler hakkında bilgi verilmiştir.  

3.1.7.1. Kar Çukuru 1 Sirki 

Kar Çukuru buzullaşma alanında buzullaşmanın daha etkili yaşandığı sirktir. 2386 m 

yükseltisine bulunan Sirk eşiğinden, en geride bulunan Kar Çukuru Zirvesine (2935 
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m)  kadar yaklaşık 1100 m uzanmakta olup, sirkin çevre uzunluğu 3785 metredir. 

Büyük bir çanak görünümündeki sirkin içindeki yüksek yamaçlarda oldukça küçük 

çanaklardan meydana gelen tali sirk bölümleri de vardır. Kar Çukuru 1 Sirki, bu 

anlamda sirk içinde sirk nitelemesinin yapılabileceği bir sirk özelliğindedir (Şekil 46, 

Foto 97, 98, 99, 100).  

Bu küçük tali bölümlerden biri ana sirkin sonlandığı yere yakın kesimde, kuzeybatı 

doğrultusunda oluşmuştur. Bu küçük sirkin, ana sirk ile sınırını oluşturacak dik bir 

yamacın olmayışı ve ana sirk ile aynı tabanı paylaşmaları ayrı bir sirk olarak 

nitelendirilmesini engellemiştir (Foto 98). 

 

Foto 97: Kar Çukuru 1 Sirki. Sirk içi eşikler, morenler ve geride aretler. 

Küçük sirklerden bir diğeri batı yönde gelişmiş olup, yüksek sirk duvarlarının komşu 

buzullaşma alanlarıyla birleştiği ve aret özelliği kazandığı sırtlar yüksek sırtlara 

yakın bir yerde, 2800 m’yi geçen yükseltide bulunmaktadır. Bu küçük sirkin önünde 

bir cephe moreni setti ve onun gerisinde pronival set olduğu görülmektedir. Cephe 

moreni settinin, çalışma alanında Karagöl 1 Sirki önlerinde yer alan ve Demir 

Çağı’nın soğuk döneminde oluştuğu anlaşılan küçük bir buzul ilerlemesi aynı 

Morenler 

Eşikler 

Aretler Karçukuru Tepe 2935 m 
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dönemde meydana geldiği düşünülmektedir. Çünkü, bu tür morenlere, buzullaşma 

alanlarında sadece yüksek sirkler önlerinde rastlanmaktadır. Çalışma alanında spline 

enterpolasyon yöntemi ile yapılan yıllık ortalama sıcaklık dağılış haritasında bu 

alandaki sıcaklık değerlerinin günümüzde 0º C ila 1º C arasında olduğunu 

göstermektedir. Sıcaklıkların azaldığı Demir Çağı’nın soğuk dönemlerinde 

(Gönençgil, 2008; Turoğlu, 2011), küçük bir buzul ilerlemesi mümkün 

gözükmektedir. Kasım ayında yapılan arazi çalışmasında, kış ayından kalan karların 

varlığını sürdürmesi, burada kar birikimi için müsait bir ortamın olduğu 

göstermektedir (Foto 99). Bu ortamı sağlayan faktörler, sıcaklığın düşük olması ve 

yağış miktarının fazla olmasıdır. Karların uzun süre yerde kalmasında bakı faktörü 

geri plandadır. Batıyı gören bir yamaçta gelişmesine ve güneş radyasyonunun 

kuzeydoğu, kuzey ve kuzeybatıya oranla daha fazla almasına rağmen karların uzun 

süre kalması kar şeklinde yağışların fazla olmasıyla ilgili olmalıdır.  Çalışma alanı 

çevresinde bulunan meteoroloji istasyonlarının yıllık ortalama yağış miktarlarına 

bakıldığında, bu alana en yakın konumda olan Kasımlar istasyonunun, diğer iki 

istasyondan daha fazla yağış aldığı görülür (Şekil 13, Tablo 6). 

 

Foto 98: Kar Çukuru 1 Sirkinin üzerinde tali bölümler. 

Sirk tabanından Kar Çukuru Tepe zirvesine kadar sirk duvarına doğru yaklaşık 2470, 

2570 ve 2660 m yükseltilerinde eşikler bulunmaktadır. Bu kesimler sirk duvarının 

buzul aşındırmasına bağlı olarak aşındırılıp, yatıklaştırıldığı ve eğim değerlerinin 

genellikle 20-30º olduğu yüzeyler durumundadır. Bu kesimde yaygın törpülenme ve 

yer yer hörgüç kayalar bulunmaktadır (Şekil 46).  
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Foto 99: Kar Çukuru 1 Sirkinde bulunan tali sirk bölümlerinden biri. Sirk duvarı 

önlerinde pronival ve cephe moreni setlerinin görünümü. 

Bir diğer küçük sirk oluşumu, 2750 m seviyesindeki yüksek sırtlar üzerinde 

güneybatıya bakacak şekilde gelişmiş olup, testere dişli sırtlar ortasında küçük bir 

çanakta törpülenme izlerinin belirgin olarak görülmesiyle ayırt edilmektedir (Foto 

98). Bu sirklerin tabanları çok iyi gelişmediğinden ayrıca detaylı morfometrik 

incelemeleri yapılamamıştır. 

Kar Çukur 1 Sirkinin detaylı morfometrik incelemesi yapılmıştır (Şekil 47, Tablo 

12). Buna göre, sirkin orta eksen doğrultusunda 312º açısal yöne sahip olup, 

kuzeybatıya bakan yamaçta geliştiği görülür. Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu 

(L) 1072 m,  orta eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 898 m, yükselti 

farkı ise (H) ise 517 metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,84 ve uzunluk/genişlik oranı 

1,19 olup, boyuna gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 27,6º; taban 

eğimi 10,9º ve duvar eğimi 34,3º‘dir. Mevcut değerler, glasiyal sirkler için ileri 

sürülen eğim kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk 

duvarı >33º) uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; 

Evans, 2006; Simoni, 2011). Sirk tabanı alçak yerinde 2386 m ve sirk duvarının 

maksimumum yüksekliği 2927 m seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 

0,829 km² alana sahip olup, çalışma alanındaki en büyük sirktir. Sirk tabanında üç 

 

Pronival Set

 Cephe Moreni Setti
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tane su yutan yer almakta ve bu kesimlerde az da olsa ters eğimler bulunmaktadır. 

Sirkin eğim değerlerinin normal sınırları içinde olması ve duvarının iyi kavislenerek 

kapalılık göstermesi gelişmiş özelliklerini yansıtmaktadır. Mevcut kriterler göz 

önüne alındığında sirk, 2. gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde değerlendirilmiştir. 

Sirk tabanın sonlandığı eşik önlerinde çok kalın olmayan bir moren setti de yer 

almaktadır. Yüksek eğime sahip sirk duvarları önlerinde, fiziksel parçalanma ile 

oluşmuş yamaç döküntülerine ve ayrışan malzemelerin, küçük sel kanallarıyla sirk 

tabanına taşındığı görülmektedir (Foto 100).  

Foto 100: Kar Çukuru 1 Sirki tabanında, yamaçlardan sellenme suları ile taşınan 

yamaç döküntüleri. 

3.1.7.1. Kar Çukuru 2 Sirki 

Kar Çukuru alanında buzullaşmanın meydana geldiği ikinci sirktir. Sayacak Dere 

Buzullaşma alanı içinde yer alan Sirk 2, Sirk 3 ve Sirk 4 ile aretlerle sınır 

oluşturmaktadır (Şekil 46). 2693 m ortalama yükselti ile oldukça yüksekte gelişmiş 

bir sirktir. Kar Çukuru 2 Sirki tabanı aşırı kazılmış bir sirk durumundadır (Şekil 48, 

Foto 102). Sirk önündeki eşik ile sirk tabanı arasında 70 m yükselti farkı vardır. Sirk, 

taban konumunda büyük ve derin bir çanak ve onu çok iyi kavislenerek çevreleyen 

duvarlara sahiptir. Sirk tabanı gerisinde, dik sirk duvarının 2820 m yükseltisinde tali 
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bir kar birikim alanı geliştiği ve bunun önünde küçük bir pronival bir set bulunduğu 

görülmektedir (Foto 101, 102, 103).  

Foto 101: Kar Çukuru 2 Sirkinin Deliktaş Tepe (2744 m) yakınlarından görünümü. 

 

Foto 102: Kar Çukuru 2 Sirki kademeli sirk özelliğindedir. 

Kar Çukuru 2 Sirkinin detaylı morfometrik analizi yapılmıştır (Tablo 12). Buna göre, 

sirkin orta eksen doğrultusunda 282º açısal yöne sahip olup, batıya dönük olarak 

geliştiği görülür (Şekil 46, 48).  Sirkin orta ekseni boyunca uzunluğu (L) 597 m,  orta 

eksene dik çizilen hat boyunca en geniş yeri (W) 460 m, yükselti farkı ise (H) ise 181 

metredir. Genişlik/uzunluk oranı 0,77 ve uzunluk/genişlik oranı 1,30 olup, boyuna 
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gelişmiştir. Sirkin orta eksen boyunca ortalama eğimi 17,3º; taban eğimi 1,2º ve 

duvar eğimi 43,7º‘dir. Mevcut değerler, glasiyal sirkler için ileri sürülen eğim 

kriterleriyle (sirkin ortalama eğimi 12º-45º arası; sirk tabanı <20º; sirk duvarı >33º) 

uyumludur (Evans ve Cox,  1974, 1995; Derbyshire ve Evans 1976; Evans, 2006; 

Simoni, 2011). 

Foto 103: Kar Çukuru 2 Sirkinin üst kademesi önlerinde yer alan pronival set. 

Şekil 48: Kar Çukuru 2 Sirki boyuna profili. 

 

Sirk tabanı alçak yerinde 2689 m ve sirk duvarının maksimumum yüksekliği 2880 m 

seviyesinde bulunmaktadır. Sirk, yaklaşık olarak 0,210 km² alana sahiptir. Sirk 

tabanında bir tane su yutan bulunmaktadır. Sirk tabanı iyi kazılmış olup, eşik ile sirk 

tabanının en alçak noktası arasında 18º’yi bulan ters eğimler vardır. Ters eğim 

değerlerinin yüksek olmasında karstlaşmanın da etkisi olmuş olmalıdır. Sirkin eğim 
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değerlerinin normal sınırları içinde olması, duvarının iyi kavislenerek kapalılık 

göstermesi, ters eğim değerleri ve buna bağlı olarak sirk tabanın aşırı kazılmış olması 

gelişmiş özelliklerini yansıtmaktadır. Mevcut kriterler göz önüne alındığında sirk,  2. 

gelişim aşaması (iyi gelişmiş) içinde olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır. Sirk 

tabanın sonlandığı eşik önlerinde moren setti yer almaktadır (Foto 106). 

3.1.7.2. Törpülenmiş Yüzeyler 

Kar Çukuru buzullaşma alanında törpülenmiş yüzeylere en çok Kar Çukuru 1 

Sirkinde rastlanmaktadır. Bu alanda oldukça geniş yüzeylerde törpülenme 

gerçekleşmiş olup, bunlara ait izler açık bir şekilde seçilebilmektedir. Törpülenme 

izlerinin belirgin olması buzul kalınlığının ve hızının fazla olduğunu göstermektedir. 

Kar Çukuru 1 Sirk tabanının sonlandığı noktadan yüksek bir kademe ile aşağı inen ve 

ya düşen buzullar bu yüzey boyunca da yüzeylerin törpülenmesine neden olmuşlardır 

(Şekil 46, Foto 97, 98, 99, 100). Kar Çukuru 2 Sirkinin tabanlara yakın sirk 

duvarlarında da törpülenmiş yüzeyler kısmen görülmekle birlikte Kar Çukuru 1 

Sirkinde olduğu gibi çok belirgin değildir. 

3.1.7.3. Moren Depoları 

Kar Çukuru buzullaşma alanında, buzul birikim şekillerinden taban morenleri, cephe 

morenleri ve yan-cephe moreni türünden morenler bulunmaktadır. Bunlardan taban 

morenleri sirk tabanlarında yer almakta olup, zemindeki küçük moren depolarıdır. 

Cephe morenleri ise sirk eşiğinde bulunan kavisli veya hilal şekilli morenleri ifade 

etmek için kullanılmıştır. Yan morenleri ise Kar Çukuru 1 Sirkinin ilerisinde 

bulunmaktadır ve sirkten ilerleyen buzul dilinin şeklini alacak şekilde yan ve cephe 

morenlerinin bütünleşmesi ile oluşan moren depolarıdır. Bu moren depoları aşağıda 

ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir. 

3.1.7.3.1. Taban Morenleri 

Kar Çukuru buzullaşma alanında taban morenleri geniş yüzeylerde yayılış 

göstermemektedir. Bu moren depoları çok dar alanlarda olmak üzere Kar Çukuru 1 

ve 2 Sirkleri ile yan-cephe moreni sırtların arasında kalan kesimde rastlanmaktadır 

(Şekil 46, Foto 104).  Bunlar tabanda yer alan ince taneli malzeme ile iri çakıl ve 
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bloklar boyutundaki malzemenin bir arada bulunduğu moren depolarıdır. İri çakıl ve 

blokların bulunması bunların bünyesine buzul üstü yükü özelliğindeki ablasyon 

morenlerinin de girdiğini göstermektedir. Yan moreni sırtları arasında kalan taban 

morenlerinin mevsimlik akarsularla yarıldığı görülmektedir (Foto 104). 

 
Foto 104: Kar Çukuru 2 Sirki tabanında bulunan taban morenleri (A) ve yan 

morenleri arasında yer alan taban morenleri. 

3.1.7.3.2. Cephe Morenleri 

Bunlar her iki sirk eşiği önünde kavisli veya hilal şekilli moren depolarıdır. Kar 

Çukuru 1 Sirki önlerinde 2395 m yükseklikte bulunan cephe moreni, fazla uzun ve 

yüksek değildir. Ancak buzul ilerleyişini gösteren ve buzul dilinin çevresinde 

depolandığını gösteren kavisli hilal şekilli yapısıyla kendini göstermektedir (Şekil 

46, Foto 105). 

Foto 105: Kar Çukuru 1 Sirki önlerinde yer alan cephe moreni (2395 m). 

A B 



   

207 

 

Diğer cephe moreni deposu, Kar Çukuru 2 Sirki önlerinde 2710 m yükseklikte 

bulunmakta olup, daha uzun ve yüksek bir sırt özelliğindedir (Şekil 46, Foto 106). 

Buradaki sırtın kalınlığı 70 metreyi bulmaktadır. Sirk önlerinde yükselen bu cephe 

moreni setti az yuvarlaklaşmış, yarı köşeli blok ve iri çakılların bulunduğu bir depo 

özelliğindedir. Sırtın eğim değerleri sirk tabanına doğru oldukça yüksek olup, yer yer 

20º’yi geçmektedir. Moren sırtı üzerinde iri blokların varlığı dikkat çekicidir (Foto 

106). 

 

  

Foto 106: Kar Çukuru 2 Sirki önlerinde yer alan cephe moreni setti (2710 m). 
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3.1.7.3.3. Yan Morenleri  

Çalışma alanındaki en büyük sirk konumundaki Kar Çukuru 1 Sirkinde meydana 

gelen buzullaşmaya bağlı olarak oluşmuştur. Sirkten ilerleyen buzullar yaklaşık 2380 

metreden 2150 metreye fay dikliğinin oluşturduğu bir kademeden aşağıya inmiştir. 

Bu noktadan sonra uzun bir dil şeklinde ilerleyen buzulun kalıbına uyacak şekilde 

çevresinde morenler depolanmıştır (Şekil 46, 49, Foto 107, 108, 109, 110, 111). Kar 

Çukuru 1 Sirki kuzeybatı yönelimli bir sirk olmasına rağmen, buzulun dik kademeyi 

geçtikten sonra hemen hemen doğu-batı doğrultusunda uzandığı, morenlerin 

yöneliminden anlaşılmaktadır. 

Bu morenler yaklaşık 2150 m seviyesinden itibaren depolanmaya başlanmış ve 1850 

m seviyesinde sandur düzlüğünü geçilen seviyede sonlanmıştır. Moren sırtları 

yaklaşık olarak 1000 m uzunluğa sahiptir. İki sırt arasındaki yatay mesafe, dik 

kademenin önlerinde ilk depolanmaya başladıkları bölümde yaklaşık 350 m iken, 

sırtların sonlandığı noktada 110 metreye inmektedir. Bu alanda morenler, Seyrek 

Derenin kolu niteliğindeki mevsimlik bir akarsu tarafında yarılmıştır (Foto 107, 108, 

111, 112, 113).  Moren sırtlarının yan yüzeylerinde, eğim değerleri genellikle 20º-30º 

arasında olduğu görülmektedir.  

Yan morenlerini oluşturan unsurlar, ince taneli klastlardan iri bloklara varana kadar 

değişik boyutta bulunmaktadırlar. Bunlardan moren sırtları üzerinde iri çakıl ve 

blokların yarı köşeli ve yarı yuvarlak malzemeden oluşmuşlardır. Moren sırtları 

üzerinde iri çakıl ve blokların miktarının fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun 

oluşmasında, moren deposunun eğim değerlerinin yüksek olmasına bağlı olarak ince 

unsurlu malzemenin sular ve rüzgarla taşınmış olmasıdır (Foto 108, 109). 

Yan morenlerin depolandığı dönemde buzulun, ilerleme evrelerini yansıtan tali 

moren sırtları da bulunmaktadır. Bu sırtlar, daha çok güneyde bulunan moren 

sırtının, iç tarafta bulunan yamacı boyunca takip edilebilmektedir (Foto 110).  
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Foto 107: Kar Çukuru vadisi önlerinde depolanan yan morenlerinin değişik açılardan 

görünümü. 
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Foto 108: Yan morenleri üzerinde yer alan iri çakıl ve bloklar. 

 

 

Foto 109:  Kuzeyde bulunan yan moreni sırtını oluşturan malzemelerin yakından 

görünüşü. 
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Foto 110: İki sırt halinde bulunan güney kesimdeki yan moreni. 

 

 

 

Şekil 49: Kar Çukuru alanında bulunan yan morenlerinin boyuna ve enine profilleri. 
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3.1.7.4. Kar Çukuru Sanduru 

Kar Çukuru buzullaşma alanında yan morenlerinin dış sınırını boyunca onları 

yelpaze gibi çevreleyen sandur oluşumu gerçekleşmiştir. Sandur, yan morenlerini 

kesen mevsimlik akarsu yatağı boyunca biri kuzeyde diğer güneyde olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır (Şekil 46, Foto 111, 112). Kuzeydeki bölüm alansal olarak 

daha küçük olup, 0,289 km² alana; güneyde bulunan ise alansal olarak daha büyük 

olup, 1,24 km² alana sahiptir. sandurun toplam alanı ise 1,53 km²’dir. Sandur, kuzey 

bölümde, yan morenlerle sınır oluşturduğu bölümden sona erdiği 1680 m’ye kadar 

yaklaşık 1500 m; güneydeki bölümde ise sonlandığı 1600 m mesafeye kadar yaklaşık 

1650 m uzunluğa sahiptir (Şekil 46). 

 

Foto 111: Kar Çukuru sandurun aşağıdan görünümü. Geride yan morenleri. 

Sandur üzerinde örgülü akışın izleri konumunda çok sayıda küçük kıvrımlı, 

büklümlü kanal ve bunları birbirinden ayıran küçük tümsekler (bar) vardır. Sandurun 

geçiş zonunda eğim değerleri 10º’yi geçmektedir. Geçiş zonunda tabakalanma 

yoktur. Bu zonda tane boyu dağılımında ve kökenlerinde karışım söz konusudur. 

Morenlerle sınır oluşturan kesimde sanduru daha iri taneli malzemeden oluşmaktadır.  

Geçiş zonundan sandur düzlüğüne geçildiğinde eğim değerleri 10º’nin altına 

düşmekte ve tane boyları küçülerek daha yuvarlak şekil almışlardır. Sandurun etek 

kısmında tane boyu iyi küçülmüş ve eğim değerleri 5º’nin altına inmiştir. 
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Foto 112: Sandurun yukarıdan görünümü. 

Sandur, Seyrek Dere’nin kollarından biri tarafından yarılmıştır. Bu yarılmanın 

meydan geldiği yerde sandur malzemesinin örtemediği, yükselti farkının 9-10 m 

olduğu küçük bir tepenin varlığına bağlı olarak, sandur deposunu oluşturan 

malzemenin çok kalın olmadığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı sandurun yarıldığı 

yerde, belirgin bir sandur taraçası oluşmamıştır (Foto 111). 

 

Foto 113: Yarılmış yan morenlerinden sandura geçiş. 
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Sandur ve yan morenlerinin bulunuş durumları farklı buzullaşma dönemlerini işaret 

eden önemli ipuçları vermektedir. Sandur ile yan morenlerin depolanma özelliklerine 

bakıldığında,  bunların farklı dönemlerde oluştuğu, örgülü yatak izlerinin yan 

morenlerine geçiş noktasında aniden kesilmesi ve yan morenlerinde küçük de olsa 

devamının olmamasından anlaşılmaktadır (Foto 111, 113, 114). Bu durumda sandur 

oluşumu gerçekleştikten sonra, alanda meydana gelen başka bir buzul ilerlemesi ile 

yan morenlerinin depolandığı sonucuna ulaşılabilir.  

Foto 114: Sandur üzerinde örgülü akış izleri. 

 

Foto 115: Sandurun üst kesimini oluşturan nispeten daha iri malzemeler. 
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3.2. Kronoloji 

Önceki bölümlerde, Dedegöl Dağının buzul jeomorfolojisi ortaya konmuştur. Bu 

bölümde, meydana gelen buzullaşmaların OSL tarihlendirme yöntemi ile oluştukları 

tarih belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçlar çalışma sahasının Sayacak Dere, Elma 

Dere, Muslu, Yeşilgöl alanlarında değişik seviyelerde depolanan morenlerden alınan 

9 örnek Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği ve Türk Atom Enerjisi Kurumu 

laboratuvarlarında çalışılmıştır. Bu bölümde OSL tarihlendirme metodu, OSL 

tarihlendirme sonuçları ve son olarak da meydana gelen buzullaşmaların elde edilen 

tarihler çerçevesinde kronolojik değerlendirilmesi yapılmıştır. 

3.2.1. OSL Tarihlendirme Metodu 

OSL (Optik uyarmalı lüminesans) tarihlendirme tekniği, kuvars ve feldspat gibi bazı 

doğal minerallerin ışıkla uyarılmasıyla açığa çıkan ışınımın ölçülmesi esasına 

dayanmaktadır. Lüminesans teknikleriyle yapılan tarihlendirmelerin önemli avantajı 

birkaç on yıl ile yüzbinlerce yıl (± 40.000 – 300.000 yıl) aralığında kuvars ve 

feldspat mineralleri içeren katı sedimentler için uygulanabilmektedir (Turoğlu, 

2011). 

Lüminesans mekanizması şöyle gerçekleşmektedir; yeterli süre ısı ya da ışığa maruz 

kalan toprak malzemenin tüm tuzakları boşalır. Bu olaya lüminesans saatin 

sıfırlanması denir (Şekil 50) (Atlıhan, 2008). 

 

Şekil 50: Doğada Lüminesans saatinin sıfırlanması ve tekrar çalışması (Atlıhan, 

2008). 
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Bir jeolojik numunenin lüminesans saati ise genellikle bir önceki konumundan son 

konumuna taşınması sırasında maruz kaldığı gün ışığıyla sıfırlanır. Tarihlendirme 

çalışmalarının temel varsayımı, tarihlendirilecek numune için sıfırlanma olayının 

gerçekleşmiş olmasıdır. Bir jeolojik numunenin tuzakları, toprağa gömülme anından 

çıkartılma anına kadar geçen süre içerisinde, topraktaki radyoaktif mineraller ve 

kozmik ışınlardan kaynaklanan çevresel radyasyon dozuyla orantılı olarak dolar. 

Dolan bu tuzaklar ışığa çok duyarlı olduğundan arazi ve laboratuvar çalışmaları 

süresince düşük şiddetli kırmızı ışık kullanılır. Toplanan numune laboratuvarda ışıkla 

veya ısıyla uyarılır, bunun sonucunda dolu tuzaklar boşalır. Bu boşalmayla elde 

edilen lüminesans şiddeti, numunenin lüminesans saatinin sıfırlanmasından itibaren 

soğurduğu doz ile orantılıdır. Bu soğrulan doz miktarına eşdeğer doz (ED) denir 

(Aitken, 1985; Atlıhan, 2008). 

Tarihlendirme için önemli başka bir büyüklük de yıllık dozdur (YD). Yıllık doz; 

numunenin, toprağın içeriğinde bulunan radyoaktif elementlerden ve kozmik 

ışınlardan dolayı bir yılda soğurmuş olduğu dozdur. Tarihlendirme çalışmalarındaki 

önemli bir varsayım da tespit edilen yıllık dozun,  gömü boyunca numune için sabit 

kalmış olmasıdır.  

DozYıllık

DozEşdeğer
Yaş                                                                                                       

Yaş, yukarıdaki denklemde de görüldüğü gibi eşdeğer dozun yıllık doza bölünmesi 

ile hesaplanır. Burada yaşla kastedilen, numunenin son defa ışığa veya ısıya maruz 

kalmış olduğu tarihten, topraktan çıkartılmasına kadar geçmiş olan süredir (Aitken 

1985; Atlıhan, 2008). 

3.2.2. OSL Tarihlendirme Sonuçları 

OSL Tarihlendirme Sonuçları 

Çalışma sahasında 2010 yılında yapılan arazi çalışmalarında OSL tarihlendirmesi 

için alınan 4 adet numune Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik 

Mühendisliği Bölümünde tarihlendirilmesi yaptırılmıştır. Tarihlendirilmesi yapılan 

numuneler, çalışma sahasında meydana gelen 4 ayrı buzullaşma sahasında bulunan 
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moren depolarından alınmıştır. Bu sahalardan Sayacak Dere bölgesinden alınan 

numunenin (D-02) yaşı 48,8 ± 5,1 bin yıl; Elma Dere bölgesinde alınan numunenin 

(D-07) yaşı 15,6 ± 1,7 bin yıl ve Muslu Dere bölgesinden alınan numunenin (D-07) 

yaşı 0,6 ± 0,1 bin yıl olarak çıkmıştır. Muslu Dere bölgesinden alınan örneğin 

taşınmış olabileceği ihtimalinden dolayı sonucunun hatalı olduğu düşünülmektedir. 

Bunların dışında bir numune ise numune miktarı yetersiz olduğundan 

çalışılamamıştır.  

Çalışma alanında 2011 yılında Sayacak Dere, Karagöl ve Muslu buzullaşma 

alanlarından alınan  3 adet numunenin OSL tarihlendirilmesi, Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Laboratuvarında 

yaptırılmıştır. Bu numunelerden elde edilen tarihler, Sayacak Dere alanından alınan 

numunenin (D-22) yaşı 76 ± 7 binyıl; Karagöl Alanından alınan numunenin (D-23) 

yaşı 2,6 ± 0,1 bin yıl ve Muslu Alanından alınan numunenin (D-24) yaşı 148 ± 13 

bin yıl çıkmıştır. D-24 örneğinin analizinde eşdeğer dozlarda saçılmalar olduğu 

belirtilmiştir. Bunun nedeninin numune alınmasının yanlış yapılması olabileceği gibi 

(alırken bir kısmının ışık görmesi gibi), geçmiş zamanda lüminesans saatinin 

sıfırlanma aşamasında ısı ve/veya ışıklı homojen bir şekilde temas etmemesi de etkili 

olabileceği ifade edilmiştir. Numunedeki heterojenite probleminden dolayı 

numunede gözlenen en küçük yaşın 101 ± 9 bin yıl, en büyük yaşın 174 ± 15 bin yıl 

olduğu vurgulanarak elde edilen 148 ± 13 bin yıl yaşın numunenin ortalama yaşı 

olduğu belirtilmiştir (Şekil 51, Tablo 13). 

Tablo 13: Eşdeğer doz, yıllık doz ve yaş değerleri. 

Numune Kodu 

 
Koordinat 
(WGS 1984, 36 N) 

Yükselti (m) Yaş (bin yıl) 

 

D-02 347 314 E -417 1475 N 2223 48,8 ± 5,1 

D-07 351 977 E- 416 5399 N 2044 0,6 ± 0,1 

D-12 351 537 E- 417 1405 N 2206 15,6 ± 1,7 

D-17 351 194 E- 416 7324 N 2358 Eşdeğer doz yok! 

D-22 347 315 E- 417 1474 N 1841 76 ± 7 

D-23 349 088 E- 416 7735 N 2645        2,6 ± 0,1 

D-24 351 241 E- 416 5836 N 2317 148 ± 13 
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Şekil 51: Çalışma alanında OSL tarihlendirmesi için alınan numunelerin lokasyonları 

ve elde edilen yaşlar. 

 

3.2.3. Buzullaşma Kronolojisi 

Çalışma alanında OSL tarihlendirme yöntemi ile elde edilen sonuçların, Kuvaterner 

buzullaşmaları ve Kuvaterner iklim olayları ile ilişkileri incelenmiştir. Elde edilen 

yaşlar, 130 bin yıl öncesinden Holosen’e, Holosen’den günümüze kadar geçen 

zamanda meydana gelen iklim olayları Turoğlu (2011)’nun yapmış olduğu tasnif 

çerçevesinde değerlendirilmiştir (Tablo 14). 
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Tablo 14: Son 130 bin yıl içinde gerçekleşen genelleştirilmiş soğuk ve sıcak iklim 

olayları (Turoğlu, 2011) ile OSL tarihlendirilmesi ile elde edilen yaşların 

korrelasyonu. 

Numune 

Kodu 

Numune 

Yaşı 

(bin yıl) 

Zaman 

(bin yıl) 
Koşullar 

D-24 148 ± 13 150 Soğuk, kuru glasiyal koşullar. 

D-22 76 ± 7 75-60 Soğuk ve kurak, tamamen buzul koşulları hakim. 

D-2 48,8 ± 5,1 60-25 
Bugünkünden daha kurak ve soğuk, stadial ve interstadial 

ardalanmaları, 20’den fazla klimatik salınım. 

D-12 15,6 ± 1,7 25-15 

Soğuk ve kurak, tamamen buzul koşulları hakim. Son 

Glasiyal Maksimumu. Bu dönem iki soğuk faz içermektedir. 

Bunlar; 23-21 bin ve 17-14,5 bin yılları arasındadır.  

D-23 2,6 ± 0,1 2,8-2,5 Demir Çağı soğuk dönemi. 

 

Elde edilen sonuçların soğuk dönemlerle uyumlu olduğu görülmektedir (Tablo 14). 

Muslu alanında 2317 m yükseltideki yan morenlerinden alınan D-24 numunesinin 

yaşı 148 ± 13 bin yıl ile en eski yaşı vermekte olup, 150 bin yıl önceki soğuk 

koşullarla uyum göstermektedir. Sayacak Dere alanında 1841 m yükseltideki yan 

morenlerinden alınan numunenin yaşı 76 ± 7 bin yıl çıkmıştır. Bu numunenin yaşı, 

75-60 bin yıl önce meydana gelen soğuk ve kurak, tamamen buzul koşulları hakim 

olduğu dönemle (Turoğlu, 2011) ±7 bin yıl dikkate alındığında uyumlu 

görünmektedir. Sayacak Dere alanından bulunan Yeşilgöl mevkiinde 2223 m 

yükseltide bulunan moren deposundan alınan D-2 numunesinin yaşı 48,8 ± 5,1 bin 

yıl çıkmıştır. Bu numuneden elde edilen yaş,  günümüzden 60-25 bin yıl aralığında, 

bugünkünden daha kurak ve soğuk, stadial ve interstadial ardalanmalarının olduğu 

20’den fazla klimatik salınımın meydana geldiği dönemle uyuşmaktadır (Turoğlu, 

2011). Elma Dere alanında 2206 m yükseltide bulunan çekilme moreninden alınan 

D-12 numunesinin yaşı 15,6 ± 1,7 bin yıldır. Bu alanda elde edilen OSL yaşının, 25-

15 bin yıl önce soğuk ve kurak, tamamen buzul koşulları hakim olduğu Son Glasiyal 

Maksimumundan (23-21 bin yıl önce) sonra meydana gelen soğuk faz ile (17-14,5 

bin yılları) uyumlu olduğu görülmektedir (Turoğlu, 2011). Bu alandaki elde edilen 

moren yaşı ile Muslu alanında Zahno vd. (2009a) tarafından elde edilen ve son buzul 

ilerlemesi olarak atfedilen tarihlerle (yaklaşık 13,9 ±  2,3 bin yıl) uyumlu olduğu 
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görülmektedir. Karagöl Alanında 2645 m yükseklikte bulunan moren deposundan 

alınan D-23 numunesinin yaşı 2,6 ± 0,1 bin yıl olarak hesaplanmıştır. Bu numuneden 

elde edilen yaşın, günümüzden 2,8-2,5 bin yıl önce meydana gelen Demir Çağı’ndaki 

soğuk dönem ile eş zamanlı olduğu görülmektedir (Gönençgil, 2008; Turoğlu, 2011).  

3.3. Glasiyal Rekonstrüksiyon 

Dedegöl Dağı’nda Kuvaterner’de meydana buzulların yayılış alanları, jeomorfolojik 

deliller kullanılarak ve fiziksel temelli modelleme aplikasyonu kullanılarak 

yapılmıştır. Çalışmada kullanılan yöntemler aşağıda ele alınmıştır. 

3.3.1. Yöntem  

Dedegöl Dağı’nda eski buzulların yayılış alanlarının rekonstrüksiyonu yapılırken iki 

yol izlenmiştir.  

Bu yöntemlerden birincisi, buzul vadisi, sirk, törpüleme sınırı, eşik, hörgüç kaya, 

çizikler ve cilalanmış yüzeyler gibi buzul aşınım şekilleri ile değişik türde 

morenlerden oluşan buzul birikim şekillerinin jeomorfolojik delillerine 

dayanmaktadır (Meierding, 1982; Ballantyne, 2002; Hughes, 2004; Kelly vd., 2004; 

Osipov, 2004; Munroe, 2005 ; Refsnider vd., 2007;  Vieira, 2008; Bennet ve Glasser, 

2009). İkincisi ise, yan morenleri esas alınarak buzul kalınlığının hesaplanmasına 

dayanan fiziksel temelli modelleme yöntemidir. Bu modelleme, Nye (1952)  

tarafından vadi buzulları için ortaya konan matematiksel eşitliklerden yola çıkarak, 

buzul yüzeyinin yükseltisinin hesaplanmasına dayanmaktadır. Pierce (1979), 

Schilling and Hollin (1981), Ackerly (1989), Murray (1989), Locke (1995), 

Kerschner vd. (1999) ve Vieira (2008) tarafından geliştirilmiş ve/veya kullanılmıştır. 

Bu metot, eski buzulların günümüzdeki buzullar da olduğu gibi aynı fiziksel kuralları 

uyması gerektiğinden yola çıkar. Bazal makaslama kuvvetinin (basal shear stress) 

hesaplanması, modellemede güçlü bir araç konumundadır. Buzul kalınlığı ve yüzey 

eğimi, buzulun rekonstüksiyonun oluşturulmasında, buzul şeklini belirleyen 

parametrelerdir. Bu parametreler, aynı zamanda bazal makaslama kuvvetini (basal 

shear stress) belirlemede başta gelen değişkenlerdir (Pierce, 1979; Bennet ve 

Glasser, 2009). Bazal makaslama kuvveti, buzulun yer çekim tarafından deforme 
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olmasına yol açan, buzul kütlesi içinde birim alana uygulanan kuvvettir. Bir buzul 

kütlesinin her hangi bir noktasında, bazal makaslama kuvvetinin meydana gelme 

düzeyi, buzul kalınlığı ve buzul yüzeyinin eğim değerlerine bağlı olarak gerçekleşir. 

Bu durum aşağıdaki eşitlikle özetelenebilir. 

             . 

Bu eşitlikte; 

τ  bazal makaslama kuvveti (basal shear stress) 

ρ buzulun yoğunluğu (900 kg/m   ³) 

g yerçekimi ivmesi (9,81 m/ s   ²) 

t buzulun kalınlığı 

c  şekil faktörü (katsayısı)  

sin α buzulun yüzey eğimini ifade etmektedir (Nye, 1952;  Pierce, 1979; Murray, 

1989; Locke, 2005; Bennet ve Glasser, 2009). 

Bu çalışmada, Locke (1995, 2005) tarafından geliştiren aplikasyon kullanılarak 

hesaplamalar yapılmış ve buzul rekonstrüksiyonu oluşturulmuştur. Yukarıda 

belirtilen eşitlik, Locke (1995, 2005) tarafından aplikasyon oluşturulurken yeniden 

formule edilmiştir. Bu aplikasyounun oluşturulma yöntemi ve kullanılan formüller 

aşağıda belirtilmiştir. 

Locke (2005)’a göre,  buzul, hareketi iyi tahmin edilebilen bir maddedir. Buzul; eğim 

açısının sinüsü (α) x yer çekim ivmesine (g) x buzul yoğunluğu (ρ) x vadi şekli ( c) x 

buzul kalınlığı (t) parametrelerinin bir birine çarpımının, buzul makaslama kuvvetine 

(τ)  eşit olması durumunda deforme olur.  

               .        (1) 

Vadi şekli katsayısı; sürtünmenin, tabanın yanı sıra vadi yamaçları boyunca da 

meydana geldiğini ifade eden düzeltme katsayısıdır. Buzullar vadi yamaçları 
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boyunca sürtünmeye maruz kaldıklarından olduklarından daha inceymiş gibi hareket 

ederler. Şekil katsayısı ( c ) genellikle 0.5 ve 1.0 arasında olup, enine kesit alanının 

(A)  çevre uzunluğuna (p) ve çıkan değerin buzul kalınlığına bölünmesi ile 

hesaplanır. 

 c = (A/p)/t.                     (2) 

Bu eşitlikten yola çıkılarak buzulun efektif kalınlığı (tc), A/p ‘ye bölünerek 

hesaplanabilir.  

Birinci eşitlik şu şekilde de yazılabilir: 

                         (3) 

burada h buzul yüzeyinin yükseltisi ve x yatay mesafedir. Böylece, (h) belirli bir 

mesafe boyunca (Δx) yükseltideki değişim; (x) ise belirli bir mesafe boyunca yatay 

uzunluk değişimidir ve Δh/Δx = sin α ‘ya eşittir. Bu buzul yukarı eğimi elde etmek 

için yeniden düzenlenebilir: 

         )(Δx/tc)      (4) 

Buzulun bazal makaslama kuvveti, buzulun yoğunluğu ve yer çekimi ivmesinde 

olduğu gibi tahmin edilebildiğinden (1 bar=100000 kPa), bu eşitlik basitleştirilebilir: 

                          *9,81)(Δx/tc)    sonuç itibariyle; 

           /tc)          (5) 

Bu eşitlik, başka bir ifadeyle, yukarı yönde buzul yüzeyinin yükseltisindeki 

değişimin, buzul kalınlığına bölünmesi ile çıkan değerin 11,3 ile çarpılması ile 

hesaplanabileceği ifade etmektedir (Locke, 2005; Waddington, 2009). 

Buzul rekonstrüksiyonu yapılırken aplikasyonda istenen veriler elde edilerek 

programa girilmiştir. Örnek olması açısından Kisbe Dere alanı için yapılan uygulama 

burada anlatılmıştır (Tablo 15). Uygulama gerçekleştirilirken önce yan morenlerinin 

sonlandığı nokta ile en geride yer alan sirk arasındaki mesafe 150 m’lik kademelere 
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ayrılmıştır. Yan morenlerinin aşağı kesimde en uç noktasında başlamak üzere 

kademelere denk gelen moren sırtı ve taban yükselti değerleri sisteme girilmiştir. 

Vadinin şekil katsayısı, çok dik yamaçlı, dar vadi kesimlerinde 0,6;  geniş vadiler ve 

buzul dilleri bölgesinde 0,9 olmak üzere değişen değerlerdir (Locke, 2005).  Kisbe 

Dere vadisinin şekilsel özellikleri dikkate alınarak 0,7 ila 0,9 arasındaki değerler 

sisteme eklenmiştir. Bundan sonraki adımda, sistem tarafından hesaplanan buzul 

yükselti değeri ile yan morenlerinin yükselti değerlerinin eşitlenmesi için bazal 

kuvvet değerleri belirlenmiştir. Bu işlemler yapıldıktan sonra, sistem otomatik olarak 

ana kaya yükseltisi, moren yükselti ve buzul yüzeyi yükseltisinin yer aldığı bir tablo 

ve profil oluşturmaktadır. 

Tablo 15: Kisbe Dere eski buzulunun rekonstrüksiyonunda kullanılan veriler.  

 

  Mesafe Anakaya Şekil Bazal Kademe Değişim Hesaplanan Merkez Hat Moren Buzul 

 (m) Yükseltisi Katsayısı  Kuvvet Uzunluğu  (m) Yükselti Kalınlığı Sırtı Kalınlığı

   (m)  (bar)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

0 1690 1690 0 1690 0

150 1725 1772 47 1772 47

300 1761 1815 54 1815 54

450 1794 0,9 0,7 150 24 1839 45 1840 46

600 1820 0,85 0,8 150 35 1874 54 1875 55

750 1846 0,85 0,6 150 22 1896 50 1896 50

900 1863 0,85 0,7 150 28 1924 61 1923 60

1050 1884 0,8 0,7 150 24 1948 64

1200 1920 0,8 1 150 33 1981 61

1350 1966 0,75 1 150 37 2018 52

1500 2017 0,75 1 150 43 2061 44

1650 2055 0,7 1 150 55 2116 61

1800 2091 0,7 1 150 40 2155 64

1950 2096 0,7 1 150 37 2193 97

2100 2139 0,7 1 150 25 2217 78

2250 2160 0,7 1 150 31 2248 88

2400 2149 0,7 1 150 27 2275 126

2550 2175 0,7 1 150 19 2294 119

2700 2225 0,7 1 150 20 2314 89

2850 2285 0,7 1 150 27 2341 56

3000 2298 0,7 1 150 43 2384 86

3150 2289 0,8 1 150 24 2408 119

3300 2310 0,8 1 150 18 2426 116

3350 2329 0,8 1 50 6 2432 103

3400 2357 0,8 1 50 7 2439 82

3450 2389 0,8 1 50 9 2447 58

3500 2440 0,8 1 50 12 2459 19

3550 2550 0,9 1 50 32 2492 -58
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Tablo ve grafiklerle elde edilen buzul kalınlığı ve yükseltisine ilişkin veriler, coğrafi 

bilgi sistemleri kullanılmak suretiyle, Sayısal Yükselti Modelinde bu buzul yükselti 

değerleri, noktalar (pointler) atılarak yerleri tayin edilmiş, ardından bu noktalar 

birleştirilerek buzulun yayılış alanları belirlenmiştir. Bu belirleme yapılırken, 

buzulların geride bıraktıkları jeomorfolojik deliller de dikkate alınmış ve 

rekonstrüksiyonun doğruluğu denetlenmiştir. Fiziksel modelleme ile elde edilen 

buzul kalınlık değerlerinin, jeomorfolojik delillerle büyük ölçüde uyuştuğu 

görülmüştür. 

3.3.2. Eski Buzulların Alanları, Yükselti Değerleri ve Kalınlıkları 

Çalışma alanında Sayacak Dere, Kisbe Dere, Karagöl, Muslu ve Kar Çukuru 

alanlarında fiziksel yöntemlere dayalı buzul rekonstrüksiyon esas alınarak, eski 

buzulların yayılış alanları, maksimum ve minimum yükseklikleri, maksimum 

uzunlukları, maksimum ve ortalama kalınlıkları ile kapladıkları alan belirlenmiştir. 

Elma Dere alanında ise yan morenlerinin sirke çok yakın olması nedeniyle fiziksel 

modelleme yönteminin kullanılması uygun olmamıştır. Bu alanda buzul aşınım ve 

birikim şekillerine ait deliller kullanılarak rekonstrüksiyon yapılmıştır. Çalışma 

alanında buzullaşmanın gerçekleştiği alanlar ve buzul yayılış alanları Şekil 52 ve 

Tablo 16’da gösterilmiştir. 

Tablo 16: Çalışma alanında eski buzulların yükselti, uzunluk, kalınlık ve alan 

değerleri. 

Buzullaşma 

Alanı 

Maksimum 

Buzul 

Yüksekliği 

(m) 

Minimum 

Buzul 

Yüksekliği 

(m) 

Maksimum 

Buzul 

Uzunluğu 

(m) 

Maksimum 

Buzul 

Kalınlığı 

(m) 

Ortalama 

Buzul 

Kalınlığı 

(m) 

Kapladığı 

Alan (km²) 

Sayacak Dere  2820 1530 7150 192 103 6 

Kisbe Dere 2493 1680 3500 126 70 1,45 

Elma Dere 2733 1896 2100 - - 0,78 

Karagöl 2804 1685 3800 134 63 4,8 

Muslu 2780 1480 7400 184 103 7,2 

Kar Çukuru 2820 1861 2750 101 41 0,93 

DEDEGÖL 

DAĞI 

GENELİ 

2820 1480 7400 - - 21,2 
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Şekil 52: Çalışma alanında son buzul çağında meydana gelmiş buzulların 

rekonstrüksiyonu. 

Çalışma alanında buzulların yaklaşık 21,2 km² alan kapladığı hesaplanmıştır. 

Buzulların en fazla yayılış gösterdiği alanların başında Muslu (7,26 km²) ile Sayacak 

Dere (6 km²) gelirken, en az yayılış gösteren alanların ise Elma Dere (0,78 km²) ile 

Kar Çukuru (0,93 km²) olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanında, buzulların 

maksimum kalınlık değeri, Sayacak Dere buzulunda, görülmekte olup, buradaki 

maksimum buzul kalınlığı yaklaşık 192 m’ye ulaşmıştır. Çalışma alanında buzulların 

maksimum 2820 m yükseltisinden başladıkları ve minumum 1480 m yükseltisine 

indikleri belirlenmiştir. Maksimum buzul uzunluğunun (7400 m) ise Muslu alanında 
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gerçekleşen buzula ait olduğu belirlenmiştir. Elma Dere buzulunun (2100 m) 

minumum uzunluğa sahip buzul olduğu tespit edilmiştir (Şekil 52, Tablo 16). 

Çalışma alanı için yapılan buzul rekonstrüksiyonu sonucunda buzullaşmanın, 

Sayacak Dere buzullaşma alanında oldukça geniş yayılış gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Bu alana Yeşilgöl mevkii de dahil edildiğinde buzulların yaklaşık 6 km² alan 

kapladıkları görülür. Buzulların yaklaşık 2820 metreden başladığı, 1530 metre 

yükseltisinde sona erdiği ve yaklaşık 7150 m uzunluğa ulaştıkları anlaşılmaktadır. Bu 

alanda yapılan fiziksel temelli buzul rekonstrüksiyonunda, maksimum buzul 

kalınlığının yaklaşık 192 m; ortama buzul kalınlığının ise 103 metreye olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 53, Tablo 16). 

 

Şekil 53: Sayacak Dere eski buzulunun rekonstrüksiyonla elde edilmiş profili.   

Kisbe Dere alanında, buzullar yaklaşık 1,45 km² alanda yayılış göstermişlerdir. Bu 

alanda buzulların yaklaşık 2493 metreden başladığı, 1680 metre yükseltisinde sona 

erdiği ve yaklaşık 3500 m uzunluğa ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu alanda maksimum 

buzul kalınlığı yaklaşık 126 m, ortalama buzul kalınlığı ise 70 m olmuştur (Şekil 54, 

Tablo 16). 

Elma Dere alanında, buzullar yaklaşık 0,78 km² alan kaplamışlardır. Bu alandaki 

buzul, yaklaşık 2733 metreden başlamış, 1896 metre yükseltisinde sona ermiş ve 
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yaklaşık 2100 m uzunluğa ulaşmıştır. Bu alandaki yan morenlerin Elma Dere 

Sirki’ne çok yakın olması nedeniyle fiziksel temelli buzul rekonstrüksiyonu 

yapılamamıştır. Bu nedenle buzulun maksimum ve ortalama kalınlık değerleri elde 

edilememiştir. 

Şekil 54: Kisbe Dere eski buzulunun rekonstrüksiyonla elde edilmiş profili. 

 

Şekil 55: Karagöl 1 Vadisinde yer alan eski buzulun rekonstrüksiyonla elde edilmiş 

profili. 
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Karagöl alanında, buzulların yaklaşık 4,8 km² alan kapladığı, buzulların yaklaşık 

2804 metreden başladığı, 1685 metre yükseltisinde sona erdiği ve yaklaşık 3800 m 

uzunluğa ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu alanda buzulların maksimum kalınlığının 134 

m, ortalama kalınlığının ise 63 m olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 55, 56, 57, 

Tablo 16). 

Şekil 56: Karagöl 2 vadisinde yer alan eski buzulun rekonstrüksiyonla elde edilmiş 

profili. 

 

Şekil 57: Karagöl 3 vadisinde yer alan eski buzulun rekonstrüksiyonla elde edilmiş 

profili. 
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Muslu alanı, tez sahasında buzulların en geniş yayılışa sahip alanı durumundadır. 

Burada buzulların yaklaşık 7,2 km² alana sahip olduğu ortaya konmuştur (Şekil 52). 

Bu alanda buzulların yaklaşık 2780 metre yükseltisinden başladığı, 1480 metrede 

sona erdiği ve yaklaşık 4350 m uzunluğa ulaştığı sonucuna varılmıştır. Buzulların 

maksimum kalınlığı 184 m, ortalama kalınlığı ise 103 m olarak hesaplanmıştır 

(Tablo 16). Bu alanda, en yüksekte yer alan yan morenleri esas alınarak 

rekonstrüksiyon yapılması gerektiğinden (Locke, 2005) ve bu alanda üç farklı 

yükseltide yan moreni bulunduğundan buzulun yaklaşık 4500 m’lik bölümü profile 

yansımıştır (Şekil 58). 

Şekil 58: Muslu Alanında yer alan eski buzulun rekonstrüksiyonla elde edilmiş 

profili. 

 

Kar Çukuru alanında, buzulların yaklaşık 0,93 km² alan kapladığı, buzulların 

yaklaşık 2820 metreden başladığı, 1861 metre yükseltisinde sona erdiği ve yaklaşık 

2750 m uzunluğa ulaştığı elde edilen buzul rekonstrüksiyonu ile anlaşılmaktadır. Bu 

alanda buzulların maksimum kalınlığının 101 m, ortalama kalınlığının ise 41 m 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 59, Tablo 16). 
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Şekil 59: Kar Çukuru vadisinde yer alan eski buzulun rekonstrüksiyonla elde edilmiş 

profili. 

 

3.3.3. Kalıcı Kar Sınırı Tespiti 

Buzulun birikim alanı ile ablasyon alanı arasındaki sınır denge hattı 

(ELA=Equilibrium Line Altitude) olarak ifade edilir (Turoğlu, 2011). Kalıcı karların 

en alçak sınırı olarak da tanımlanan daimi kar sınırı dağ buzullarında ablasyon 

sezonu sonunda en alçak kar sınırı olan neve (firn) sınırına tekabül eder. Bu tür 

buzullarda neve (firn) sınırı, yıllık bütçenin sıfır olduğu noktaları birleştiren çizgi 

(hat) olan denge hattına yaklaşır. Denge hattı, kalıcı kar sınır ile eş anlamlı olarak 

görülmüş ve kalıcı kar sınır yükseltisi denge hattı yükseltisi olarak belirlenmiştir 

(Benn ve Evans, 1998; Porter, 2001; Turoğlu, 2011). 

Çalışma alanında Kuvaterner buzullaşmalarının meydana geldiği dönemde kalıcı kar 

sınırı yükseltisi (denge hattı yükseltisi) tespiti için, yan morenlerinin maksimum 

yükseltileri, yükseklik oranı (THAR), yüz ölçümü (AAR) yöntemi ve sirk tabanı 

yükseltisi yöntemleri kullanılmıştır. 
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3.3.3.1. Yan Morenlerin Maksimum Yükseltisi Metodu 

Yan morenlerin maksimum yükseltileri önceki buzullaşmalara ait denge hattının 

minimum yükseltisini elde etmede kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemin 

teorik temeli yan morenlerinin, yalnızca denge hattı yükseltisi altında 

depolandıklarıdır (Meierding, 1982; Benn ve Evans, 1998; Ramage vd., 2005; 

Turoğlu, 2011).  

Bu yöntemin avantajlarından biri arazi gözlemlerine dayalı olmasıdır. Dezavantajı 

ise morenlerin yükselti değerlerinin doğruluğunun, morenlerin ilksel durumlarını 

korumasına bağlı olmasıdır. Ancak yan morenleri, özellikle son buzul 

maksimumundan önceki (pre-LGM) buzullaşma dönemlerinde oluşanlar, 

bütünselliklerini nadiren muhafaza ederler (Ramage vd., 2005).  

Çalışma alanında yer alan yan morenlerinin maksimum yükselti değerleri 1/25000 

ölçekli topografya haritalarından ve arazi gözlemlerinden elde edilmiştir. Elde edilen 

değerler Tablo 17’de gösterilmiştir. 

Tablo 17: Çalışma alanında en yüksekte yer alan yan morenlerinin maksimum 

yükseltileri. 

Buzullaşma Alanı 
Yan morenlerin Maksimum 

Yüksekliği (m) 

Geliştiği Yön 

Sayacak Dere  1955 Kuzey 

Kisbe Dere 1955 Kuzey 

Elma Dere 2510 Kuzeydoğu 

Karagöl 2470 Doğu 

Muslu 2368 Doğu 

Kar Çukuru 2150 Kuzeybatı 

DEDEGÖL DAĞI ORTALAMASI 2234 - 

 

Dedegöl Dağı’nda yan morenlerin depolandığı maksimumu yükselti değerlerine 

bakıldığında, en düşük yükselti değerinin, kuzeye bakan yamaçlarda gelişen Sayacak 

Dere ve Kisbe Dere (1955 m) buzullaşma alanında olduğu görülür. Yan morenlerin 

maksimum yüksekliğinin ise doğuya bakan yamaçlarda bulunan Karagöl alanında 

yer aldığı (2470 m) anlaşılır. Çalışma alanında yer alan, altı farklı buzullaşma 
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alanında bulunan yan morenlerinin ortalama yükselti değeri ise 2234 m olarak tespit 

edilmiştir (Tablo 17). 

3.3.4.2. THAR Yöntemi 

THAR (Toe to headwall altitude ratio) yöntemi, güncel buzullarda kalıcı kar sınırı 

yüksekliğinin, buzulun en yüksek ve alçak yükselti değerlerinin yaklaşık olarak 

ortalamasına denk geldiği gözlemine dayanmaktadır (THAR=0,5) (Meierding, 1982; 

Porter, 2001; Hubbard ve Glasser, 2005; Ramage vd., 2005 ). THAR yöntemi, 

buzulların hipsometrik özelliklerini ve iklim koşullarını hesaba katmayan basit bir 

yöntemdir. Buna karşın, denge hattı yükseltisinin hesaplanmasında pratik bir 

yöntemdir (Meierding, 1982; Benn ve Evans, 1998). Paleoglasiyer rekonstrüksiyon 

çalışmalarında, 0,35-0,40 THAR değerlerinin daha sağlıklı sonuçlar verdiği 

belirtilmiştir (Meierding, 1982; Ramage vd., 2005). Bu çalışmada 0,35 ve 0,40 

THAR değerleri ayrı ayrı kullanılarak daimi kar sınırı (denge hattı yüksekliği=ELA) 

hesaplanmıştır (Tablo 18).  

Tablo 18: Çalışma Alanında THAR yöntemi elde edilen daimi kar sınırı yükseltisi. 

Buzullaşma Alanı 
Maksimum Buzul 

Yüksekliği (m) 

Minimum Buzul 

Yüksekliği (m) 

ELA (m) 

(THAR 0,35) 

ELA (m) 

(THAR 0,40) 

Sayacak Dere  2820 1530 1982 2046 

Kisbe Dere 2493 1680 1965 2005 

Elma Dere 2733 1896 2189 2231 

Karagöl 2804 1685 2077 2133 

Muslu 2780 1480 1935 2000 

Kar Çukuru 2820 1861 2197 2245 

DEDEGÖL 

DAĞI 

ORTALAMASI 

 

 
2057 2110 

 

Dedegöl Dağı’nda THAR yöntemiyle yapılan daimi kar sınırı yükseltileri 

hesaplanmıştır. Buna göre çalışma alanında THAR 0,35 ve 0,40 değerlerine göre 

daimi kar sınırı yüksekliği sırasıyla 2054 m ve 2107 m hesaplanmıştır (Tablo 18). 
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3.3.4.2. Yüzölçümü Metodu  

Yüzölçümü yöntemi (Accumulation-Area Ratio=AAR), buzulun birikim alanının, 

buzulun toplam alanına ait belirli bir bölümünü temsil etmesi esasına dayanır (Benn 

ve Evans, 1998; Erinç, 1971; Porter, 2001; Turoğlu, 2011). Bu yöntemle, buzul alanı 

tamamı 1 ise, birikim alanı 0.6 (ya da % 60) oranında bir bölümü oluşturmaktadır. 

Bu bölümün sınırından geçen buzul yüzeyi yükseltisi teorik olarak o dönemin denge 

hattı, neve hattı ve kabaca ortalama daimi kar sınırı olarak kabul edilir (Turoğlu, 

2011). Güncel buzullarda yapılan deneysel çalışmalarda, AAR oranının 0.5 – 0.8 

(0.65 ± 0.15) değerlerin arasında olduğu ortaya konmuştur (Porter, 2001). Çalışma 

alanın geneli ve her buzullaşma alanı için ayrı ayrı yüzölçümü yöntemi kullanılarak 

denge hattı yükseltisi belirlenmiştir (Şekil 60, 61, Tablo 19). Yapılan hesaplamalarda 

AAR oranı olarak 0.6 değeri kullanılmıştır (Turoğlu, 2011). Çalışma alanında 

yüzölçümü yöntemi ile belirlenen daimi kar sınırı yüksekliği 2230 metredir (Şekil 

60, Tablo 19). 

 

Şekil 60: Çalışma alanının yüzölçümü yöntemi ile elde edilen daimi kar sınırı 

yükseltisine ait hipsometrik eğri. 
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Şekil 61: Çalışma alanında yer alan buzullaşma alanlarının yüzölçümü yöntemi ile 

elde edilen daimi kar sınırı yükseltilerine ait hipsometrik eğri. 

Tablo 19: Çalışma alanında yüzölçümü (AAR) yöntemi elde edilen daimi kar sınırı 

yükseltisi. 

Buzullaşma Alanı ELA (m) (AAR 0.60) Geliştiği Yön 

Sayacak Dere  2230 Kuzey 

Kisbe Dere 2105 Kuzey 

Elma Dere 2265 Kuzeydoğu 

Karagöl 2250 Doğu 

Muslu 2210 Doğu 

Kar Çukuru 2385 Kuzeybatı 

DEDEGÖL DAĞI GENEL 2230 - 

 

3.3.4.3. Sirk Tabanı Metodu 

Sirk tabanı yüksekliği yönteminde, daimi kar sınırı yüksekliği için temsili olarak sirk 

tabanı yüksekliği kullanılır. Bu yöntem sadece sirk buzullarıyla kaplı alanlar, yani 
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buzulların sirk eşiğinde sonlandığı Pleyistosen buzulları için uygundur (Porter, 2001; 

Ramage vd., 2005). Ayrıca Dedegöl Dağında olduğu gibi buzulların sirk tabanları 

dışına uzayıp, vadi buzulları oluşturdukları sahalarda daimi kar sınırı yüksekliği sirk 

tabanı yükseltisinin oldukça altında yer alır. Bu durumlarda, daimi kar sınırı 

yükseltisinin belirlenmesinde sirk tabanı yöntemi gerçek daimi kar sınırı yüksekliğini 

yansıtmada yetersiz kalır (Porter, 2001). 

Sirk çanağının taban kısmında, suyun erime ve donma şeklindeki hal değişiklikleri 

tabanın aşınmasına yol açar. Bu aşınım süreci, buzul altında yaklaşık 0º C sıcaklık 

şartlarında gelişir. Bu durumda, buzul çanağı tabanında yaz izotermi yaklaşık 

0ºC’dir. Bu izoterm teorik olarak, yaklaşık daimi kar sınırı yükseltisi olarak kabul 

edilmektedir. Bir bölgede sirk tabanlarının ortalama yükseltileri alınarak oluşturulan 

hat, kalıcı kar sınırını temsil eder. Bu yöntemde bölgesel yükselti ve bunlara ait 

ortalama yükseltiler kullanılmasına karşın, bulunan daimi kar sınırı orografik kar 

sınırıdır (Turoğlu, 2011). 

Tablo 20: Çalışma alanında sirk tabanı yöntemi elde edilen daimi kar sınırı 

yükseltisi. 
Buzullaşma Alanı Sirk Adı  Sirk Tabanı 

Yüksekliği (m) 
Buzullaşma Alanı Sirk Adı  Sirk Tabanı 

Yüksekliği (m) 

Sayacak Dere Sirk 1 2661 Elma Dere Elma Dere 2440 
Sayacak Dere Sirk 2 2569 ELMA DERE ORTALAMA:                       2440 

Sayacak Dere Sirk 3 2496 Karagöl Sirk 1 2643 
Sayacak Dere Sirk 4 2733 Karagöl Sirk 2 2630 

Sayacak Dere Sirk 5 2588 Karagöl Sirk 3 2571 

Sayacak Dere Sirk 6 2585 Karagöl Sirk 4 2665 
Sayacak Dere Sirk 7 2586 KARAGÖL ORTALAMA:                          2627 

Sayacak Dere Sirk 8 2658 Muslu Sirk 1 2377 

Sayacak Dere Sirk 9 2450 Muslu Sirk 2 2440 
Sayacak Dere Sirk 10 2541 Muslu Sirk 3 2387 

Sayacak Dere Sirk 11 2548 Muslu Sirk 4 2423 

Sayacak Dere Sirk 12 2314 Muslu Sirk 5 2442 
Sayacak Dere Sirk 13 2471 Muslu Sirk 6 2617 

Sayacak Dere Sirk 14 2636 Muslu Sirk 7 2707 
Sayacak Dere Sirk 15 2678 MUSLU ORTALAMA:                              2485 

SAYACAK DERE ORTALAMA:             2567 Karçukuru Sirk 1 2416 

Kisbe Dere Kum Çukuru 2317 Karçukuru Sirk 2 2693 

KİSBE DERE ORTALAMA:                    2317 KARÇUKURU ORTALAMA:                    2554 

DEDEGÖL DAĞI ORTALAMASI:         2542     
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Çalışma alanında, sirk tabanı yöntemi kullanılarak daimi kar sınırı yükseltisi 

belirlenmiştir. Sirk tabanlarının belirlenmesinde, bütün buzullaşma alanlarında yer 

alan sirklerin taban yükselti değerleri, sirk morfometrik çalışmaları kapsamında elde 

edilmiştir. Elde edilen değerler, önce buzullaşma alanı ortalamasının belirlenmesinde 

kullanılmıştır. Bütün buzullaşma alanlarının ortalama değerleri belirlendikten sonra, 

çalışma alanı ortalamasına ulaşılmıştır. Çalışma alanında sirk tabanı yöntemi 

kullanılarak elde edilen daimi kar sınırı yüksekliği değerleri Tablo 20’de 

gösterilmiştir. Bu yönteme göre, Dedegöl Dağı’nda daimi kar sınırı yükseltisi 2542 

m bulunmuştur.  

3.3.4.4. Elde Edilen Daimi Kar Sınırı Yükseltilerinin Değerlendirilmesi 

Dedegöl Dağı’nda son buzul döngüsünde gerçekleşen buzullaşmaya ait daimi kar 

sınırı yükseltileri, yan morenlerinin maksimum yükseltileri, THAR, yüzölçümü 

(AAR) ve sirk tabanı yükseltisi yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir (Tablo 21). 

Tablo 21: Çalışma Alanında farklı yöntemlerle elde edilen daimi kar sınırı yükseltisi. 

Buzullaşma 

Alanı 

ELA (m) 

(Yan Moreni 

Maksimum 

Yüksekliği) 

ELA (m) 

(THAR 

0,35) 

ELA (m) 

(THAR 

0,40) 

ELA (m) 

(AAR 0.60) 

ELA (m) 

(Sirk Tabanı 

Yüksekliği) 

Sayacak Dere  1955 1982 2046 2230 2567 

Kisbe Dere 1955 1965 2005 2105 2317 

Elma Dere 2510 2189 2231 2265 2440 

Karagöl 2470 2077 2133 2250 2627 

Muslu 2368 1916 1986 2210 2485 

Kar Çukuru 2150 2197 2245 2385 2554 

DEDEGÖL 

DAĞI 

ORTALAMASI 

2234 

 
2054 2107 2230 2542 

 

Çalışma alanında,  buzulların daimi kar sınırı (denge hattı) yükseltisini belirlemede 

kullanılan yöntemlerle elde edilen sonuçlar değerlendirilmesi yapıldığında;  

Sirk tabanı yüksekliği yöntemi, buzulların sadece sirk çanaklarında geliştiği ve sirk 

eşiğini geçemediği alanlar için uygun olduğu belirtilmiştir (Porter, 2001; Ramage 

vd., 2005). Dedegöl Dağı’nda sirklerde gelişen buzullar, sirk eşiğini geçip 

kilometrelerce ilerlediği için, sirk tabanı yükseltisi yöntemi ile elde edilen 2542 m 

yükseltisi, Dedegöl Dağı’ndaki daimi kar sınırı yükseltisinin belirlenmesinde gerçeği 
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yansıtmaktan uzaktır. Bu yükselti değerinin, daimi kar sınırı yükseltisinden daha 

fazla bir değere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yan moreni maksimum yükseltisi, THAR(0.40) ve yüzölçümü yöntemi (AAR=0.60) 

ile elde edilen denge hattı yükseltilerinin bir birine yakın değerler gösterdiği 

görülmektedir. Ancak, THAR yönteminin hipsometrik ve klimatik özellikleri dikkate 

almaması ve buna bağlı olarak denge hattı yükseltisini kabaca göstermesi 

güvenilirliğini azaltmaktadır (Meierding, 1982; Benn ve Evans, 1998). Yan 

morenlerin maksimum yükselti değerlerine dayanan yöntemde de bazı problemler 

bulunmaktadır. Bunların başında, güncel periglasiyal koşulların kütle hareketleriyle 

yan morenleri üzerinde meydana getirdiği morfolojik deformasyonlar gelmektedir. 

Bu nedenle yan morenleri ilksel şekillerini nadiren korurlar  (Ramage vd., 2005; 

Turoğlu, 2011). Bu problemler nedeniyle yan morenlerinden elde edilen daimi kar 

sınırı yükseltileri, diğer yöntemlerle elde edilen sonuçlarla mukayese edilmek üzere 

belirlenmiştir.  

Yüzölçümü yöntemi (AAR=0.60), ayrı ayrı vadilerin yükselti dağılımını hesaba 

kattığında dolayı, farklı alansal dağılış ve şekillere sahip olan buzullardan farklı 

sonuçlar çıkar. Bu nedenle kalıcı kar sınırı yükseltisi belirlemelerinde, yüzölçümü 

yöntemi kullanılarak daha gerçeğe yakın sonuçlar elde edilir. Ayrıca bu yöntem daha 

düşük hata oranına sahiptir (Porter, 2001; Ramage vd., 2005).  

Yüzölçümünün (AAR=0.60) daha sağlıklı sonuçlar vermesi nedeniyle, Dedegöl 

Dağı’nda daimi kar sınırı belirlemelerinde bu yöntemin kullanılmasının daha doğru 

olacağı düşünülmüştür. Bundan yola çıkarak, son buzul çağı esnasında, çalışma alanı 

genelini temsil eden daimi kar sınırı yükseltisinin 2230 m olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Çiner (2003 a),  Batı Toroslar’da Würm daimi kar sınırının yaklaşık 

2200 m’den geçtiğini, Dedegöl Dağı’nda ise bu sınırının 2350-2400 m yükseltisinden 

geçtiğini belirtmiştir. Yaptığımız detaylı çalışma ile elde edilen yükselti değerlerinin, 

Çiner (2003 a) tarafından belirlenen değerlerden yaklaşık 120-170 m daha düşük 

olduğu, Batı Toroslar için belirtilen 2200 m yükselti değerleriyle uyuştuğu 

görülmektedir. 
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3.4. Paleoiklim  

Çalışma Alanında kalıcı kar sınırı veya denge hattı yükseltisindeki (Equilibrium Line 

Altitude=ELA) sıcaklık, derece-gün modeli (degree-day model) ile hesaplanmıştır 

(Braithwaite vd., 2003, 2006; Braithwaite ve Raper, 2007; Hughes ve Braithewaite, 

2008). Derece-gün modeli, buzul yüzeyi üstünde (1-2 m) sıcaklığın 0 ºC üzerinde 

olduğunda erimenin gerçekleşeceği düşücesine dayanır. Buzul üzerinde bir noktada 

belirli bir dönemde gerçekleşen toplam erime, aynı noktadaki artı sıcaklık 

değerlerinin toplamıyla doğru orantılıdır (Hughes ve Braithewaite, 2008). 

Çalışma alanında, yüzölüçümü yöntemi ile belirlenen daimi kar sınırı yükseltisi  

2230 m’dir. Bu yükseltide güncel sıcaklık değeri, çevrede bulunan meteoroloji 

istasyonlarına ait veriler 0,65 ºC dikey sıcaklık gradyanı kullanılarak hesaplanmış ve 

sıcaklıkğın 5 ºC olduğu belirlenmiştir. Kalıcı kar sınırındaki aylık bazdaki artı ve 

eksi sıcaklık değerleri, sıcaklığın ay içinde eşit dağılışa sahip olduğu varsayılarak 

aylık ortalama sıcaklıklarla hesaplanmıştır (Hughes ve Braithewaite, 2008). Aylık 

ortalama sıcaklıklardan yola çıkarak artı sıcaklığa sahip günlerin yıllık toplamı elde 

edilmiş ve derece-gün katsayısı olan 4 mm gün‒ˡ ºC‒ˡ ile çarpılarak erime miktarı 

hesaplanmıştır. Hesaplanan erime miktarı, birikim miktarı ile aynıdır. Birikim 

miktarı, meteoroloji istasyonlarındaki yağış değerleri 100 m’de +55 mm oranında 

interpole edilerek daimi kar sınırında belirlenen tahmini yağış değerine bölünür, 

çıkan değer yıllık donma sıcaklıklarının toplamı ile çarpılır ve böylece geçmişteki 

buzulun yağış miktarı elde edilir. Bu yağış miktarı güncel değerlerden oldukça 

yüksektir. Günümüzdeki ve buzullaşma döneminki yağış miktarının değişmediği ve 

aynı miktarda olduğu var sayılırsa, buzulların oluşması için sıcaklığın düşmesi 

zorunlu olacaktır. Bunun daimi kar sınırı üzerindeki sıcaklık değerleri 1 ºC’lik 

kademeler halinde düşürülmüş ve yağış değerleri günümüz koşullarıyla uyumlu 

olana kadar sürdürülmüştür (Hughes ve Braithewaite, 2008). Yağış miktarlarının 

değişmediği varsayılırsa, buzullaşmanın gerçekleştiği sıcaklık değerinin günümüz 

sıcaklık değerinden 13 ºC daha düşük olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Daimi kar sınırı üzerindeki sıcaklığın hesaplanması için Hughes vd., 2012 tarafından 

derece-gün esasına dayanan yeni bir yaklaşım da uygulanmaktadır. Bu yaklaşımın, 

şimdilik yağış rejiminin yıl içinde düzenli dağılış gösterdiği iklimlerde uygun olduğu 

belirtilmiş olmakla birlikte, yukarıda yapılan çalışma ile uygunluğu açısından bu 

çalışmada denenmiştir. 

Bu yaklaşımda, enterpole edilmiş daimi kar sınırındaki yağış miktarı ve  yıl içinde 

sıcaklığın 0 ºC’nin altında olduğu gün sayısı belirlenir. Sıcaklığın 0 ºC altında olduğu 

günlerde yağışın kar şeklinde olacağı varsayılarak birikim hesaplanır. Diğer taraftan 

sıcaklığın 0 ºC üzerinde olduğu gün sayısı ile derece-gün katsayısı (burada, 4,5 mm 

gün‒ˡ ºC‒ˡ) çarpılarak erime miktarı hesaplanır. Günümüz sıcaklık değerleri 

buzullaşma koşullarından çok uzak olduğu için, birikimin artması, erimenin azalması 

için sıcaklık değerleri düşürülür. Birikim ve erime değerlerinin eşitlendiği veya 

dengelendiği sıcaklık değerine ulaşıldığında, daimi kar sınırı üzerindeki sıcaklık 

değerine de ulaşılmış olunur (Hughes vd., 2012). Bu yaklaşımla elde edilen 

buzullaşma dönemindeki daimi kar sınırı sıcaklık değeri, günümüz sıcaklık 

değerlerinden 12 ºC düşük çıkmıştır. Bu değer ile yukarıda elde edilen değer arasında 

ise uyum olduğu görülmektedir.  

Buzullaşmaya uğrayan Uludağ, Sandıras, Erciyes, Kaçkar ve Cilo gibi Türkiye’nin 

farklı bölgelerinde bulunan dağlarda, son buzul maksimumundaki sıcaklık 

değerlerinin, günümüz sıcaklık değerlerinden yaklaşık 8-11 ºC daha düşük olduğu;  

yağış değerlerinin ise bölgeler arası farklılık gösterdiği, Batı Toroslar’da bu 

dönemdeki yağış değerlerinin günümüz yağış değerinden iki kat fazla olduğu ileri 

sürülmüştür (Sarıkaya, 2009). Yukarıda belirtilen sıcaklık değerleri çalışma alanında 

hesaplanan sıcaklık değerleriyle yakınlık göstermektedir. Ancak çalışma 

alanımızdaki denge hattı sıcaklık değerleri hesaplanırken yağışın günümüz 

değerleriyle aynı olduğu varsayılmıştır. Dedegöl Dağı’nın, Batı Torosların bir parçası 

olması nedeniyle burada yağış değerlerinin buzullaşma dönemlerinde arttığı dikkate 

alınırsa, 12-13 ºC bulunan sıcaklık depresyonundaki farkın azalacağı öngörülebilir. 

Mevcut veriler ışığında, Dedegöl Dağı’nda, buzullaşmanın gerçekleştiği dönemde 

daha soğuk ve daha nemli iklim koşullarının hakim olduğu sonucuna ulaşılabilir. 
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3.5. Tartışma 

3.5.1. Buzulların Gelişmesinde Topografya, Litoloji ve Bakı 

Özelliklerinin Etkisi 

Yükseklik, vadi şekli, bakı, çukur, diklik ve sırtlar gibi topografyaya ait özellikler, 

buzul türleri üzerinde belirleyici veya sınırlayıcı rol oynayarak farklı türden buzul 

oluşmasına ve gelişmesine yol açmaktadırlar. Bu tip buzullar Alp Tipi Buzul veya 

Dağ Buzulu olarak nitelendirilirler. Genellikle preglasiyal döneme ait engebeli, 

yüksek yeryüzü şekilleri ve akarsu vadileri bu tip buzulların oluşmasında en fazla 

etkiye sahip yüzey şekilleridir (Turoğlu, 2011). Sirk buzulu ve vadi buzulu gibi 

buzullaşma türleri eski akarsu vadilerini kaynaktan aşağı doğru işgal ederler. Bu tür 

buzulların gelişimleri ve yayılış alanları topografyanın kontrolünde, diğer buzullaşma 

koşullarının uygunluğu ve etkili olduğu süreye bağlı olarak değişir (Turoğlu, 2011). 

Dedegöl Dağı’nda, topografyanın sınırladığı dağ buzullaşmaları meydana gelmiştir. 

Bu buzullar, buzul dönemi öncesine ait akarsu vadilerinin ve karstik depresyonların, 

vadi ve sirk buzulları ile işgal edilmesi ile oluşmuşlardır. Çalışma alanında, Sayacak 

Dere, Kisbe Dere, Elma Dere, Karagöl Muslu, Kar Çukuru alanında meydana gelen 

buzullaşmalarda buzullaşma dönemi öncesi topografik koşulların önemli etkileri 

olmuş olmalıdır. Eski vadilerin kütleyi yararak oluşturduğu vadilerde, buzulların 

güneş radyasyonuna daha az maruz kalmasına, bu kesimlerde kar birikiminin fazla 

olmasına, dolayısıyla buzulların oluşmasına imkan vermiş olmalıdır. Nitekim 

vadilerin bulunduğu alanın yükselti değerleri (ortalama 2300-2400 m),  Dedegöl 

Dağı’nın zirve kısmından (2992 m) bir hayli düşük olmasına karşın, yarılmanın 

meydana geldiği vadilerde buzullaşmalar ve buna bağlı olarak sirkler gelişirken, 

Dedegül Tepe (2992 m) zirvesinin de içinde olduğu Karagöl ve Elma Dere arasında 

bulunan doğuya dönük yüksek yamaçlarda yarılma gerçekleşmemiş olduğundan, 

buzullara kaynaklık edecek sirkler de buna bağlı olarak oluşmamıştır. Çalışma 

alanında 2009, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında, yarılmanın fazla 

olduğu Karagöl 1 ve 2 Sirkleri içinde Ağustos sonlarında kar kalınlığının 1-2 metre 

olduğu gözlenmiştir. Yaz aylarında yaylacılık faaliyeti için Dedegöl Dağına gelen 
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yöre insanlarından alınan sözlü bilgilere göre karların 2-3 yıl boyunca tamamen 

erimediği ve üzerine yeni karların yağdığı belirtilmiştir. Ancak, bu 2-3 yıllık dönem 

sonunda karların tamamen eridiği ifade edilmiştir. Çalışma alanında yapılan 

gözlemler ve yöre insanından alına bilgilere dayanarak, bu alandaki karların neve 

buzuna dönüştükleri düşünülmektedir.   

Çalışma alanında, eski buzulların oluşmaya başlamasında litolojinin etkisini anlamak 

önemlidir. Dedegöl Dağında, buzul kaynak sahasında, başta Dipoyraz formasyonu 

olmak üzere Triyas karbonatlı serinin otokton olması ve napların olmaması, kireçtaşı 

ve dolomitlerin 1000 metreyi geçen masif birimler olmasıyla sonuçlanmıştır 

(Dumont ve Monod, 1976). Kireçtaşlarında çatlak oranının yüksek olması, bunların, 

buz çatması gibi fiziksel parçalanma süreçlerinden diğer kayaçlara oranla fazla 

etkilenerek buzullara daha fazla malzeme sağlamış olmalıdırlar. Buzulların daha 

fazla malzeme ile kaplı olması ise ablasyonu baskılayan bir etkendir (Hughes vd., 

2007). Bu durum, çalışma alanındaki eski buzulların ablasyon oranının azaltarak 

daha çok uzamasına yol açmışlardır. Çalışma alanında özellikle Sayacak Dere, Kisbe 

Dere ve Elma Dere, Karagöl ve Kar Çukuru alanlarının bu durumdan az da olsa 

etkilendikleri düşünülmektedir.  

Tabakaların dalış doğrultuları özellikle sirklerin gelişimi üzerinde etkili olmaktadır. 

Sirkler, hafifçe içe ve dışa eğimli olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Tabakaların 

sirklere doğru hafif dalış gösterdiği sirklerde sirk tabanı da buna uymaktadır 

(Haynes, 1968). Dedegöl Dağının Sayacak Dere Alanında tabakaların dalış 

doğrultusunun sirklerin çoğunda hafifçe dışa dönük olduğu, buna bağlı olarak sirk 

tabanlarının da tabaka doğrultusuna uyarak hafifçe dışa doğru eğimli oldukları 

gözlenmiştir. Buna karşın Muslu alanında tabaka doğrultuları buzul akış yönünün 

aksine doğru hafifçe eğimli olduklarından, bu alanda hem sirkler daha iyi gelişmiş, 

hem de buzulların ilerlediği yönde çok sayıda hörgüç kaya meydana gelmiştir.  

Törpüleme sınırı gibi buzul aşınım şekillerine ait izler, dirençli, masif kristalen 

kayaçlarda daha iyi korunmakta, buna karşın sedimanter ve kalkerli kayaçlarda 

ayrışma daha hızlı geliştiği için korunması oldukça güç olmaktadır (Kelly vd., 2004). 



   

242 

 

Çalışma alanında çizik, cilalanma ve törpüleme gibi buzul aşınım şekillerine ait 

izlerine çok yaygın rastlanmamaktadır. Bu tür aşınım şekillerinin kireçtaşının 

varlığından ötürü kimyasal ayrışma süreçlerinin etkisinde kaldığı ve büyük ölçüde 

deforme olduğu söylenebilir. 

Kireçtaşları üzerinde gelişen sirkler ofiolitlere oranla daha derin, daha uzun ve kapalı 

şekilsel özellikte olurlar (Hughes vd., 2007). Dedegöl Dağında sirklerin uzunluk ve 

kapalılıkları iyi derecede gelişmesine karşın, bütün sirklerin derin olduğunu 

söylemek güçtür. Tabakaların dalma doğrultuları ve buzul aşındırma süreçlerinin çok 

uzun bir süreci kapsamaması, sirklerin derin olmamasına neden olabilir. Sirklerin 

kapalılık göstermesi ve duvarların dik olması, daha çok fiziksel parçalanma veya 

konjelifraksiyonla gerçekleşirken, sirk tabanları buzul aşındırmasından doğrudan 

etkilenmektedirler (Erinç, 1971; Evans ve Cox, 1995). 

Çalışma alanında buzullar genel hatlarıyla,  kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı ve doğu 

yönlerinde ilerlemişlerdir. Buzullara kaynaklık eden sirkler ise KD (8), KB (8), K(6), 

D (4), B (2) ve GD (2) yönlerinde gelişmişlerdir. Güney ve güneybatı yönlerde sirk 

gelişimine rastlanmamaktadır. Sirklerin güneş radyasyonundan az etkilenen yönlerde 

gelişmesine karşın çalışma alanında kuzeybatıya bakan sirklerin, kuzeye bakan 

sirklerden sayıca daha fazla olması, alanın buzullaşma öncesi dönemden kalan 

özellikleri ilgilidir. Eski akarsu vadilerinin geliştiği yönler bu durum üzerinde etkili 

olmakla birlikte, özellikle Sayacak Dere vadisindeki asimetrik özellik sirklerin 

gelişim yönlerinde belirleyici olmuştur. Bu vadinin akış yönüne göre doğusunda 

kalan sırtların sahanın en yüksek sırtları olduğu (Dedegül Tepe, 2992 m),  buna 

karşın karşı yamaçların 2300-2400 m arasında olduğu görülmektedir. Bundan ötürü, 

batı yamaçta sirk oluşumu için yeterli yükselti şartları oluşmadığından sirkler de 

gelişmemiştir.  

3.5.2. Buzul-Karst İlişkisi 

Kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçlardan oluşan bölgelerde, iklim değişikliğine bağlı 

olarak buzullaşmanın gerçekleşmesi ile buzul-karst polijenik jeomorfolojisi meydana 

gelir.  Buzul ve karst jeomorfolojisinin oluşum ve gelişiminde iklimin doğrudan 
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etkisi vardır. Kuvaterner’de meydana gelen iklim değişiklikleri soğuk dönemlerde 

buzul jeomorfolojisinin oluşum ve gelişimini, şiddet ve yaygınlık derecesini arttırıcı 

yönde teşvik ederken, karstlaşma olumsuz etkilenir. Sıcak dönemlerde ise buzul 

etkeninden bahsetmek mümkün olmamaktadır. İnterglasiyal dönemlere karşılık bu 

süreçte karstlaşma eski buzul sahalarında etkin hale gelmektedir. Kireçtaşından 

meydana gelen sahalarda sıcak ve soğuk özellikteki döngüsel iklim değişiklikleri, 

buzul ve karstik şekillerinin iç içe geçtiği polijenik jeomorfoloji meydana 

getirmektedir (Turoğlu, 2011). Buzul-karst polijenik jeomorfolojisine Dedegöl 

Dağı’nda buzulların yayılış gösterdiği yüksek kesimlerde rastlanmaktadır.  

Kireçtaşlarının bulunduğu alanlarda karstik erime çukurları kar birikimi için müsait 

şartlar oluştururlar. Karstik erime çukurlarının bulunduğu bu topografyalar buzulların 

gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Karstik arazilerde zemindeki düzensizlikler, 

dolin gibi erime çukurlarında rüzgarlar tarafından savrulan karların birikmesine 

imkan tanıdığı için ayrıca önem taşır. Sonuç olarak kar birikimi karstik arazilerde 

karstik olmayanlara oranla daha fazla kalınlığa ulaşarak buzullaşmanın daha erken 

başlamasına katkıda bulunur (Hughes vd., 2006, 2007). Karstik gelişim ile 

buzullaşma arasında ilişki iki yönlüdür. Buzullaşma öncesi karstik şekiller buzul 

gelişimini, buzullaşma da karstik şekilleri etkiler. Bunun sonucunda buzulların etkin 

olduğu zamanlarda, karstik şekiller değişime uğrarken, karstik süreçlerin etkili 

olduğu zamanlar da ise buzul şekilleri değişime uğrar (Hughes vd., 2007). 

Dedegöl Dağı’nın yüksek kesimlerinin tamamen masif kireçtaşlarından meydana 

gelmeleri, buzullaşma öncesi karstik topografyanın buzullaşmayı teşvik etmiş olduğu 

düşünülmektedir. Buzullara kaynak sahasındaki bazı sirklerin (Kar Çukuru 2 ve 

Karagöl 4 Sirkleri) 70-80 m derinliğe sahip olması tek başına buzul aşındırması ile 

açıklanamaz. Bu tür sirklerin geçmişte, eski dolinlerde gelişmiş sirkler olduğu, 

günümüzde ise karstik gelişimin devam etmesine bağlı olarak sirk tabanlarının 

derinleşmeye devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Dedegöl Dağı’nda kireçtaşının masif özellikte olması ve napların bulunmaması 

(Dumont ve Monod, 1976), karstik gelişimin derine veya dikey gelişmesine imkan 
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tanımıştır. Ancak, Kuvaterner dönemi buzullaşmaları yüzey karstının büyük oranda 

tahrip olmasına ve derine karstik gelişimi duraklamasına ya da yavaşlamasına neden 

olabilmektedirler (Törk vd., 2009). Dedegöl Dağı’nda yüzey karstı, buzullaşmanın 

gerçekleştiği alanlarda tahrip olmuştur. Derine gelişen karstlaşma ile oluşan baca 

şeklindeki yer altı boşluklarının buzul aşındırması ile (Klimchouk vd., 2004, 2006) 

yer yer deforme edilerek dik eğimli yamaçlarda yüzeylenmişlerdir (Turoğlu, 2011).  

Buzul vadilerinin tekne şekillerinin bozulmasında karstik süreçler etkili 

olabilmektedir (Ege ve Tonbul, 2005). Çalışma alanında Sayacak Dere, Kisbe Dere 

buzul vadilerinin tekne şekillinden uzaklaşmasında tektonik etkinlik ve periglasiyal 

süreçlerle birlikte karstik süreçlerin de rol aldığı düşünülmektedir. 

3.5.3. Buzul-Tektonizma İlişkisi  

Tektonik olarak aktif olan yüksek dağlık bölgelerde iklim ve tektonizma arasında 

ilişki karmaşıktır. Tektonik hareketler, yerkabuğu üzerinde kıvrılmaları, kırılmaları 

veya çatlakları oluştururlar. Dağlık alanların blok olarak yükselmesine neden olurlar. 

Yükselti ise iklim koşullarını doğrudan etkileyen bir etkendir. Yükselti ve engebelilik 

derecesinin artması ise buzullaşma şiddetini arttırıcı yönde etki oluşturur (Turoğlu, 

2011). Kuvaterner buzullaşmaları esnasında, bir sahadaki glasiyal topografya 

tektonik hareketlerden etkilenerek deformasyona uğrayabilir. Düşey ve yatay yönlü 

yer değiştirmeler, buzullar tarafından meydana gerilen aşınım ve birikim şekillerinin 

ilksel şekillerini bozabilirler. Böyle durumlarda buzul, vadilerinin, moren depolarının 

ve proglasiyal depoların tür ve sistematiğini kurmak güçleşir ve arazi kompleks bir 

yapı gösterir (Turoğlu, 2011).  Çalışma alanı Isparta Açısı olarak bilinen Türkiye’nin 

tektonik olarak en aktif yerlerinden biri içindedir (Yağmurlu ve Şentürk, 2005; 

Koçyiğit, 2008; Altuncu, 2009). Dedegöl Dağı Masifi, doğuda, önemli düşey bir 

fayla (atımı 1500 metrenin üstünde) batıda, bir bindirme hattı ile sınırlanmıştır. 

Kuzeyde ise, masifin tamamı tektonik olarak Anamas Dağı bindirmesiyle 

örtülmüştür (Dumont ve Monod, 1976). Dedegöl Dağı’nda aktif tektonik, buzullar 

tarafından meydana getirilen yer şekillerini özellikle Sayacak Dere, Karagöl ve 

Muslu Alanlarında deforme etmiş ve arazi kompleks bir görünüme sahip olmuştur. 
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Tektonik etkinin en fazla etkili olduğu Sayacak Dere alanında genel hatlarıyla kuzey-

güney yönündeki faylanmalar, basamaklar meydan getirmiş, buzul vadisinin yamaç 

ve tabanında vadi profilini büyük ölçüde deforme etmiştir. Yine Karagöl ve Muslu 

Alanlarının yaklaşık 2200-2300 m yükseltilerinde kuzey-güney yönlü faylanmalar 

sonucu eğim kırıkları oluşmuş, bu alandaki morenler fay dikliklerinde düşerek ana 

buzul kütlesinden kopmuşlardır. Buzullar tarafından depolanan morenler, fay 

dikliğinin üstünde ve altında yüz metreyi bulan yükselti farklarından sonra yeniden 

depolanmışlardır. Kar Çukuru alanında da benzer bir durum söz konusu olup, iki 

kademeden oluşan fay dikliğinden düşerek ilerlemişlerdir. Benzer etkiler az da olsa, 

Sayacak Dere, Elma Dere ve Kisbe dere alanlarında görülmektedir. Dedegöl Dağı’nı 

çevreleyen faylara bağlı olarak oluşan eğim kırıkları ve buna bağlı oluşan yüksek 

eğim değerleri buzulların daha fazla aşağı kotlara inmesine yol açmıştır. 

Dedegöl Dağı’nın, faylanmalara bağlı olarak blok halinde yükselmesi çevresindeki 

bindirme ve düşey atımlı faylardan anlaşılmaktadır (Dumont ve Monod, 1976). Blok 

halinde yükselme eğiliminde olan Dedegöl Dağı’nın, Kuvaterner’de kalıcı kar 

sınırının zamanla daha geniş alanları içine alacak şekilde genişlemiş olmalıdır. Bu 

durumda, buzulların etki alanlarının ve şiddetinin zamanla arttığı sonucuna 

ulaşılabilir.  

3.5.4. Buzullaşma Sayısı  

Dedegöl Dağı’nda meydana gelen buzullaşmaların mutlak yaşlarını ortaya koymak 

için OSL tarihlendirme yöntemi kullanılarak 5 ayrı alandan moren örnekleri 

tarihlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar bölüm 3.2.3’ te belirtilmiştir. Buna göre 

çalışma alanında Würm 1, Würm 2 ve Holosen’in soğuk dönemlerine (Demir Çağı 

soğuk dönemi) ait buzullaşma kanıtlarına ulaşılmıştır. Türkiye’de son yıllarda 

Kuvaterner buzullaşmalarına yönelik kozmojenik ve U/Th yöntemleri ile 

tarihlendirme çalışmaları yapılmaktadır (Bayarı vd., 2003; Çiner vd., 2003: Akçar 

vd., 2005, 2007,2008 ; Sarıkaya vd., 2003a, 2003b, 2008, 2009a, 2009b; Zahno vd., 

2006, 2009a, 2009b; Törk vd, 2009). Bunlardan, Aladağlar’da meydana gelen 

buzullaşmalara ait tarih verileri, mağarataşı U/Th tarihlendirmesine dayanarak elde 
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edilmiş ve esasında interglasiyal dönemleri ortaya koymuştur. Son interglasiyalin 

yaklaşık 150 bin yıl önce sona belirtildiğinden bundan sonraki dönemde 

buzullaşmaların etkin olduğu çıkarımı yapılmıştır (Törk vd., 2009).  Diğer çalışmalar 

ise kozmojenik tarihlendirme yöntemi ile yapılmış olup, Son Buzul 

Maksimumu’ndaki (SBM) ilerlemesinin ise yaklaşık 21 bin yıl önce başladığı ve 16 

bin öncesine kadar devam ettiği belirtilmiştir (Akçar vd., 2007, 2008; Sarıkaya vd, 

2008, 2009a, 2011; Zahno vd., 2009a, 2009b). Bu çalışmalarda elde edilen tarihlerin, 

çok gerilere gitmediği ve Younger Dryas dönemi hariç tutulursa tek bir buzullaşma 

dönemine denk geldiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, tez alanında meydana gelen 

buzullaşmalara ait tarihlere ulaşmak için OSL yöntemi kullanılmıştır. Sınırlı 

imkanlarla yapılan morenlerin OSL yöntemi ile tarihlendirilmesinde daha eski 

tarihlere ve farklı buzullaşma dönemlerine ait tarihlere ulaşılmıştır. Elde edilen 

tarihlerin çalışma alanında jeomorfolojik kanıtlarla uyumluluğu aşağıda 

değerlendirilmiştir.  

Çalışma alanında, Sayacak Dere alanında bulunan itilme ve yan morenlerinin farklı 

buzul dönemlerine bağlı olarak depolandıkları düşünülmektedir. Yan morenlerinden 

daha önce depolanan itilme morenleri buzulların yönünü değiştirerek, yan 

morenlerinin güney-kuzey ekseninde uzanan vadinin kenarlarında depolanması 

beklenirken, kuzeybatıya yönünde depolanmasına yol açmıştır. Farklı buzullaşma 

döngülerini yansıtan moren depolarının, aynı buzullaşma dönemine ait olup 

olmadıkları mutlak tarihlendirme yapılamadığından belirlenememiştir. 

Kisbe Dere buzullaşma alanında da birden fazla döngüye ait buzul depolarına 

rastlanmaktadır. Bu alanda 1955, 2030 ve 2100 m yükseltilerinde başlayan üç farklı 

yan moreni sırtı tespit edilmiştir. Bu moren sırtlarını oluşturan unsurlar şekilsel 

olarak bir birine benzemektedir. Bunun yanı sıra görünümleri itibariyle günlenme 

sürecinden etkilenmelerinin de benzer olduğu görülmektedir. Bu alanda bulunan 

Kum Çukuru Sirki önlerinde depolanmış, günlenme süreçlerinden fazla etkilenmemiş 

cephe moreni deposu bulunmaktadır. Bu moren deposunu oluşturan unsurlar, ince 

taneli unsurlardan bloklar boyutuna kadar değişmekte olup, iri çakıl ve blokların 

moren sırtı üzerinde fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu özelliklerinden dolayı bu moren 
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deposunun son buzul dönemi içinde en son buzul ilerlemesi sonucunda depolandığı 

düşülmektedir. Bu alanda moren depolarının en az üç farklı buzul döngüsünde 

depolandıkları morfolojik özelliklerinden anlaşılmaktadır. Bu moren depolarının, 

mutlak tarihlendirmeleri yapılamadığından, aynı buzullaşma dönemi içinde olup 

olmadığı sonucuna ulaşılamamıştır.  

Elma Dere buzullaşma alanında yer alan çekilme morenleri ve yan morenlerinin 

farklı buzullaşma döngülerine ait oldukları düşünülmektedir. Farklı döngüler sonucu 

oluşmuş morenlere çekilme morenlerinin bulunduğu sahada da rastlanmaktadır. Sirk 

önlerinde, diğer çekilme morenlerinden, unsur boyutları, daha köşeli oluşları ve 

günlenmeden daha az etkilenmiş olan genç bir çekilme moreni bulunmaktadır. Bu 

alandaki morenlerin özelliklerine bakıldığında, en az üç farklı buzul döngüsü sonucu 

depolandıkları düşünülmektedir. Bu buzul döngülerinden birinin 15,6 ± 1,7 bin yıl 

önce gerçekleştiği, çekilme morenlerinin OSL yöntemiyle yapılan tarihlendirilmesi 

sonucu ulaşılmıştır. 

Birden fazla buzullaşma döngüsünün morfolojik kanıtlarına Kar Çukuru alanında da 

rastlanmaktadır. Bu alanda, bir buzullaşma döngüsü sonucunda meydana gelmiş olan 

sandur düzlüğü üzerine, bundan sonra meydana gelmiş başka bir buzul döngüsünün 

oluşturduğu yan morenleri depolanmıştır. Sandur düzlüğü üzerinde takip edilen 

örgülü akış kanallarının yan morenleri sınırında aniden kesildiği görülmektedir.  Bu 

alandaki morfolojik deliller en az iki buzul döngüsünün varlığını ortaya koymaktadır. 

3.5.5. Jeofizik Yöntemlerle Morenlerin Özelliklerin İncelenmesi 

Çalışma alanında Sayacak Dere alanı içindeki Yeşilgöl mevkiinde bulunan moren 

depolarının, doku ve yapı özelliklerini ortaya koymak için jeofizik ölçümlerin 

yapıldığı bir çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre, moren deposunun 25-30 metre kalınlığında olduğu, deponun kendi 

içinde çok sayıda yatay ve dikey yönde deformasyon yüzeyleri bulunduğu ortaya 

konulmuştur. Bu deformasyon yüzeylerinin moren deposu içinde strüktürel 

katmanlar olduğu yönündedir. Mevcut veriler, bu moren deposu içinde farklı 

buzullaşma dönemleri ortaya koyacak bilgiler içermemektedir 
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3.5.6.Periglasiyal Alanın Alt Sınırı 

Periglasiyal sınır günümüzde kabaca tundralara ve yüksek dağlar üzerinde orman 

sınırının üstünde yer alan alpin bitki topluluklarının bulunduğu kesimi kapsamaktadır 

(Erinç, 1971).  Bu sınır French (2007)’ e göre yıllık ortalama sıcaklığın +3 ºC’den 

daha düşük olduğu yerlerdir. Çalışma alanında orman üst sınırı dikkate alındığında 

periglasiyal sınırın 1900-2000 m yükseltileri arasında uzandığı belirlenmiştir. Bu 

değerler dağ yamaçlarının yerel özelliklerine göre girintili çıkıntılı bir özellik 

göstermektedir. Orman sınırının kuzey ve doğu yamaçlarda genellikle 1900 m 

seviyelerine yakın geçerken, güneybatıya bakan yamaçlarda 2000 m izohipsi 

çevresinden geçer. Çalışma alanının spline enterpolasyon ile elde edilen yıllık 

ortalama sıcaklığı +3 ºC olan izotermin geçtiği yerlerin yükselti değerleri değişken 

olmakla birlikte genel hatlarıyla 2100-2300 m aralığında bulunmaktadır. Bu değer 

orman üst sınırı için tespit edilen değerlerden yaklaşık 200- 300 m daha yüksektir. 

Bu duruma, spline enterpolasyon yöntemindeki hatalar neden olabileceği gibi, 

hesaplamalarda kullanılan dikey sıcaklık gradyanı (lapse rate = 0,65 ºC/100 m) 

oranının, çalışma alanında daha yüksek bir değere sahip olabileceği neden 

gösterilebilir. 
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SONUÇ  

Dedegöl Dağı’nın buzul jeomorfolojisi ile ilgili yapılan bu çalışmada aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır; 

Dedegöl Dağı’nda yaygın buzullaşma izlerinin varlığı tespit edilmiştir. 

Dedegöl Dağ’ında, topografyanın sınırladığı dağ buzullaşmaları meydana gelmiş, bu 

buzullar, buzul dönemi öncesine ait akarsu vadilerinin ve karstik depresyonların, 

vadi ve sirk buzulları ile işgal edilmesi ile oluşmuşlardır. Buzullaşmalardan geriye 

kalan izler ise, aşınım şekilleri olarak, sekiz buzul vadisi, otuzdan fazla sirk ve 

nivasyon sirki, aretler, piramidal zirveler, törpülenmiş yüzeyler, hörgüç kayalar, 

balina sırtları, buzul çizikleri ve cilaları; birikim şekilleri ise değişik türde moren 

depoları ve sandur oluşumu olarak günümüze ulaşmışlardır. 

Meydana gelen buzullaşmalarda, sahanın bakı, eğim ve yarılma derecesi gibi 

topografik özellikleri etkili olmuştur. Buzul vadileri ve sirkler, genellikle alanın daha 

az güneş radyasyonu alan yönlerinde gelişmişlerdir. Buzul vadilerinde iki tanesi 

kuzey, biri kuzeydoğu, dört tanesi doğu, bir tanesi ise kuzeybatı yönde gelişmiştir. 

Sirkler ise KD (8), KB (8), K(6), D (4), B (2) ve GD (2) yönlerinde gelişmişlerdir. 

Çalışma alanının, dağlık bir kütle olması ve kütleyi sınırlayan fayların mevcudiyeti, 

kısa mesafe içinde 1200 m’den 2900 m’ye ulaşılabilen yüksek eğim değerlerine 

sahip yüzeylerin oluşumuna neden olmuştur. Yüksek eğim değerleri ise buzulların 

1500-1600 m seviyelerine kadar inmesinde etkili olmuştur. Kütlenin yüksek 

kesimlerinde yarılmanın fazla olması buzulların oluşum ve gelişimini kolaylaştıran 

bir etken olmuştur. Buzul vadisi ve sirklerin yarılmanın fazla olduğu yüzeylerde 

geliştiği görülürken, yarılmanın olmadığı yüksek yüzeylerde ise buzullara ait izlere 

az rastlanmıştır. 

Çalışma alanın büyük bölümünün kireçtaşlarından oluşan bir litolojiye sahip olması, 

karstik süreçlerin etkili olmasına yol açmış ve bu süreçlere bağlı olarak meydana 

gelen dolin gibi erime çukurları sirklerin oluşumunu kolaylaştırmıştır. Çalışma 

alanında, tabanında ters eğim değerleri bulunan çok sayıda sirk olmasına rağmen, 
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bunların tabanında yer alan su yutanlar sirk göllerinin (tarn) oluşumunu 

engellemiştir. Bu durum, karstik gelişimin aktif olarak devam ettiğini ve sirklerin 

polijenik karakter kazandığını göstermektedir. Yine kireçtaşlarının yaygınlığına bağlı 

olarak, buzullar tarafından oluşturulan törpülenme izlerinin, karstik gelişme bağlı 

olarak deforme oldukları tespit edilmiştir.  

Çalışma alanının aktif tektoniğin yoğun olarak meydana geldiği Isparta Açısı içinde 

bulunması, sahanın da bundan etkilenmesine yol açmıştır. Dedegöl Dağında aktif 

tektonik, buzullar tarafından meydana getirilen yer şekillerini özellikle Sayacak 

Dere, Karagöl ve Muslu Alanlarında deforme etmiş ve arazi kompleks bir görünüme 

sahip olmuştur. Faylanmalara bağlı olarak oluşan basamaklar, buzul vadilerinin 

profilini büyük ölçüde değiştirmiştir. Fayların oluşturduğu basamaklar ve buna bağlı 

olarak oluşan eğim kırıkları, buzulların Karagöl, Muslu ve Kar Çukuru alanlarında 

çok dik yüzeylerden geçmesine neden olmuştur. 

Çalışma alanının yüksek kesimlerinde periglasiyal etmenler aktif olarak faaliyetlerini 

devam ettirmektedirler. Periglasiyal alt sınırı, orman üst sınırı ve  + 3 ºC izotermine 

göre değerlendirilmiş ve 1900-2000 m yükselti aralığından geçtiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Alanda etkili olan periglasiyal etkinliğe bağlı olarak, fiziksel parçalanma 

ve kütle hareketleri meydana gelmektedir. Çalışma alanında periglasiyal süreçlere 

bağlı olarak talus depoları ve pronival set oluşumlarına rastlanmıştır. Periglasiyal 

etkinlik alanı içinde kalan morenlerin, yer yer bu süreçlerin etkisinde kalarak şekilsel 

özelliklerini kaybetmeye başladıkları gözlenmiştir. 

Çalışma alanında buzul şekillerinin yayılış alanlarına dayalı morfolojik temelli ve 

buzul dinamiklerine dayalı fiziksel temelli veriler elde edilerek buzul 

rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Rekonstrüksiyon sonucunda, buzulların maksimum 

2820 m, minimum 1480 m yükselti aralığında yayılış gösterdikleri ve 21,2 km² alana 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Buzulların Muslu alanında yaklaşık 7400 m,  

Sayacak alanında ise 7150 m uzunluğa ulaştıkları tespit edilmiştir. Bu alanların her 

ikisinde ortalama buzul kalınlıklarının 103 m olduğu hesaplanmıştır. Sayacak Dere 

alanında, maksimum buzul kalınlığı ise 192 m’ye ulaşmıştır.   
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Çalışma alanında daimi kar sınırı (denge hattı yüksekliği) değişik yöntemler 

kullanılarak hesaplanmıştır. Kullanılan yöntemlerden, en sağlıklısı olan yüzölçümü 

yöntemine göre daimi kar sınırı 2230 m olarak tespit edilmiştir. Bu değer çalışma 

alanının da içinde olduğu Batı Toroslar için ifade edilen 2200 m değeriyle 

uyuşmaktadır.  

Buzullaşmaların gerçekleştiği iklim şartlarının belirlenmesi kapsamında daimi kar 

sınırı sıcaklık değerleri, günümüz yağış koşulları değişmediği varsayılarak derece-

gün modeli ile hesaplanmış ve sıcaklık değerlerinin günümüz koşullarından 12-13 ºC 

daha düşük bir değere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma alanında buzullaşmaların meydana geldiği farklı alanlara ait morenlerin 

OSL yöntemiyle tarihlendirilmesi yapılmış, 5 farklı yaş elde edilmiştir. Bu yaşlar, 

148 ± 13;  76 ± 7;  48,8 ± 5,1; 15,6 ± 1,7; 2,6 ± 0,1 olup, Würm 1, Würm 2 ve 

Holosen’in soğuk dönemlerine (Demir Çağı soğuk dönemi) ait olduğu tespit edilerek, 

birden fazla buzullaşmanın kanıtlarına ulaşılmıştır. Sahada yapılan morfolojik 

incelemelerden elde edilen sonuçlar da birden fazla buzullaşmanın varlığını teyit 

etmektedir. 
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